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Prefácio
Danilo Marcondes1

Wittgenstein tem, por sua originalidade e influência, um lugar
central entre os mais importantes pensadores do século XX. Falecido em
1951, com apenas uma obra publicada em vida, o Tractatus Logico-Philosophicus, sua filosofia continua sendo discutida e analisada sob os mais
diferentes ângulos. Wittgenstein tem sido considerado um dos fundadores
da Filosofia Analítica (uma das mais influentes correntes filosóficas contemporâneas), tem sido interpretado como filósofo da linguagem, como
filósofo da matemática e da lógica, como pensador místico, como contribuindo com questões agudas para a discussão da subjetividade, da mente
e da consciência, através do “argumento da linguagem privada”, embora
jamais tivesse usado essa expressão e até mesmo como tendo influenciado
o pensamento pós-moderno.
Pode-se dizer também que são muitos “os Wittgenstein”, o “primeiro” Wittgenstein, em suas próprias palavras, o “autor do Tractatus”; o
“segundo” Wittgenstein, que com as Investigações Filosóficas rompe radicalmente com o “primeiro”, afastando-se, como ele próprio diz, dos “graves
erros cometidos nesta obra”, mas ao mesmo tempo exigindo que as duas
obras fossem publicadas juntas. Alguns de seus intérpretes identificam ainda um “Wittgenstein intermediário”, procurando entender a transição da
primeira para a segunda fase de seu pensamento. Outros afirmam que a
diferença entre ambas as fases é muito menor do que se considera, e do que
o próprio filósofo considerava.
Há o Wittgenstein que não pode ser entendido sem se levar em
conta a Viena do início do século XX, com toda a sua ebulição cultural, e o
1
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Wittgenstein filósofo de Cambridge. O Wittgenstein acadêmico, fellow do
Trinity College, Cambridge, e rigoroso questionador de conceitos e o Wittgenstein que, por mais de uma vez, tentou abandonar o trabalho filosófico,
tendo sido jardineiro, professor primário, auxiliar em um hospital. Viveu
numa época de crise, extremamente conturbada, passando pela Primeira
Guerra Mundial, em que foi soldado do exército austríaco e pela Segunda
Guerra Mundial, quando, vivendo na Inglaterra, procurou contribuir para
o esforço de guerra trabalhando em hospitais; conquanto em seus escritos
em nenhum momento reflita diretamente sobre esse contexto.
Sua obra, também, vem passando por uma revisão constante desde
que o Nachlass se tornou amplamente acessível, levando a um novo entendimento da cronologia de sua composição e permitindo uma análise de
versões preliminares de textos que foram inicialmente publicados com base
em um trabalho de edição por seus discípulos, após a sua morte. Temos
hoje uma visão mais completa da elaboração do pensamento do filósofo e
de sua retomada constante dos mesmos temas em um esforço inesgotável
de compreensão.
Tudo isso nos mostra a complexidade de seu pensamento e a impossibilidade de rotulá-lo, de enquadrá-lo em correntes ou escolas. Mas,
pode-se considerar que, se há uma grande questão que perpassa toda a
sua obra, esta diz respeito à natureza mesma da Filosofia, ao que significa
filosofar e de que maneira, ou maneiras, esse trabalho do pensamento pode
ser feito, enfrentando seus impasses e seus limites, e ao mesmo tempo reconhecendo sua inevitabilidade. De certa forma, sua busca sempre foi pela
simplicidade, pelo esclarecimento, pelo efeito terapêutico do pensamento
filosófico. “A Filosofia”, como nos diz, “desata nós em nosso pensamento,
portanto sua atividade tem que ser tão complexa quanto os nós que desata,
mas seu resultado deve ser simples”.2
João Carlos Salles não é apenas um “Wittgenstein scholar”, um profundo conhecedor da obra deste filósofo, tendo trabalhado com grande
originalidade textos nem sempre muito explorados como as Anotações sobre
2
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as cores, mostrando sua relevância filosófica, mas é sobretudo um pensador
que busca pensar com Wittgenstein, ver no filósofo um autor que provoca
nosso pensamento, que nos desafia a rever nossas crenças tradicionais e
nossa maneira habitual de pensar, apontando caminhos alternativos. Segue
assim à risca a proposta de Wittgenstein segundo a qual a filosofia não
deve ser uma doutrina, mas uma atividade e os escritos filosóficos só têm
importância se são capazes de suscitar em alguém suas próprias reflexões
sobre os problemas por eles levantados. A obra de um filósofo só tem valor
se nos desperta para nosso próprio pensamento.
O Cético e o Enxadrista vai muito além de um trabalho de erudição
ou de hermenêutica textual, embora claramente revele um conhecimento
profundo dos textos de Wittgenstein. Nessa obra, o autor retoma alguns
dos temas centrais deste pensador como a noção de regra e a questão da
normatividade, o problema epistêmico da certeza, a percepção, a natureza
da subjetividade e seus impasses e, com base em sua leitura de Wittgen
stein, desenvolve suas próprias propostas de tratamento destes temas. Ao
mesmo tempo, está em permanente diálogo com os principais intérpretes
contemporâneos de Wittgenstein de Jacques Bouveresse a Saul Kripke, de
Peter Hacker e Gordon Baker a autores brasileiros como Arley Moreno.
João Carlos Salles nos conduz através do emaranhado dos textos de
Wittgenstein explicitando a relação entre vários de seus temas como jogo
de linguagem e significação, regra, experiência e subjetividade, ceticismo
e certeza. Referências à literatura e citações literárias, sobretudo da poesia,
de Pessoa a Drummond, são particularmente iluminadoras e contribuem
para alguns dos insights mais interessantes do texto acerca do pensamento
de Wittgenstein. Essa relação entre o filósofo e a linguagem literária tem
sido pouco explorada, mas é especialmente significativa em um autor em
que o estilo intensamente pessoal é um recurso fundamental do filosofar.
Mostra de forma bastante persuasiva que Wittgenstein também foi, em um
sentido crucial, um “pensador da cultura”.
Na conclusão do Prefácio às Investigações Filosóficas Wittgenstein
diz que gostaria de ter escrito um “bom livro”. O Cético e o Enxadrista é
precisamente um “bom livro” enquanto nos provoca a repensar os temas
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que discute e nos convida a retomar nossas leituras de Wittgenstein em
uma nova chave.
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Apresentação

1. O laço íntimo entre epistemologia e filosofia da linguagem tem

favorecido uma linha de pesquisa recorrente em nossos programas de pósgraduação em filosofia. Esse laço é muita vez desenhado como resultante de
uma virada linguística, que doravante marcaria considerações epistemológicas por uma reflexão sobre a linguagem, além de enfatizar, nesse campo,
uma estratégia de ação consoante em muito com a filosofia analítica. Por
conta disso, para o bem e para o mal, uma antiga herança kantiana, outrora
hegemônica em teoria do conhecimento, se veria forçada a restringir-se a
tarefas de exegese ou a deslocar-se para o campo da razão prática, deixando
a investigação epistemológica à mercê de analíticos ou positivistas.
Nesse contexto, a obra de Ludwig Wittgenstein sempre pareceu
servir, como objeto e fonte de inspiração, a essa causa analítica (ou mesmo
positivista). Entretanto, neste nosso livro, procuramos sugerir, entre outras
coisas, que há boas razões para ler Wittgenstein dentro e fora do campo
da filosofia analítica (e, logo, dentro e fora da tradição crítica), merecendo
sua obra um tratamento exegético conforme com sua urdidura mesma,
que exemplifica um modo de fazer filosofia, a um só tempo, tributário
dos recursos característicos da filosofia analítica e, não obstante, também
estranho a ela.
Não há dúvida que argumentos específicos e estratégias mais amplas
de abordagem do próprio Wittgenstein nunca se separariam da história
da filosofia analítica, porquanto enriquecem especialmente seu repertório
de questões. Apesar disso, tanto por sua recusa terminante de elaboração
de teses, quanto por seu modo de encadear razões, sua obra solicita uma
leitura em muito semelhante à que deve ter, digamos, algum fragmento
exemplar do idealismo alemão, sendo-lhe intrínseca a necessidade de reconduzir resultados argumentativos tópicos a um mais amplo movimento
de reflexão, que em seu caso pode ser chamado de terapêutico.
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Que seja ou não seja analítico o resultado de nossa investigação, o
trabalho inteiro da obra deve ser recuperado, sob pena de incompreensão
a mais surpreendente. Desse modo, é um primeiro e permanente desafio
discernir o pano de fundo contra o qual suas proposições devem adquirir
sentido, e sem o qual o simples gesto de esclarecimento conceitual pareceria trair a intenção de enunciar proposições, como se fizera enfim alguma
espécie de ciência. Enfatizamos, ao contrário, essa dimensão modal da obra
wittgensteiniana, que, sempre procurando uma perspectiva de “lógica filosófica”, antes incide sobre as condições da significação, mesmo quando se
confronta com resultados os mais diretos do trabalho científico.
A singularidade de uma obra resulta também do modo como dialoga com sua recepção. Não há dúvida, assim, que noções wittgensteinianas
enriquecem a investigação analítica contemporânea. É preciso porém ter
a cautela de separar esse benefício inegável, que a torna parte essencial do
paideuma analítico, do sentido inteiro da obra e do modo como, uma vez
restabelecido seu sentido, sendo adequadamente interpretada, a obra pode
renovar a filosofia analítica e localizar-se melhor no cenário da filosofia
contemporânea. A ocorrência editorial de cada texto de Wittgenstein, por
exemplo, solicitou comentários, trouxe novidades, acrescentou conceitos
ao cenário filosófico, mas subordinou-se a um registro que pouco recuperava de uma dinâmica de trabalho antes própria da sua singular atividade em
uma sala de aula que do estatuto característico de artigos em periódicos.
O texto recortado, editado, valorizando o argumento, suprime muita vez
o movimento da argumentação, esmaecendo a tensão lógica presente em
cada momento. “Lógica” aqui sempre compreendida como relativa às condições de possibilidade do discurso significativo. Com isso, queremos dizer
que o modo de inserção da obra no contexto filosófico, se tomada segundo
peças isoladas de boa argumentação, pode fazer-nos perder de vista o estatuto mesmo do trabalho da obra, com o perdão do aparente pleonasmo.
Questões importantes já nos desafiam na simples definição do que
deve ser considerado como corpus wittgensteiniano – se apenas os datiloscritos, por exemplo, ou se a massa inteira de manuscritos; se apenas
as versões mais bem acabadas e prefaciadas, ou inclusive os manuscritos
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finais, que não chegaram a passar por revisão alguma. Mais ainda, cabe
indagar em que medida pode inserir-se no mero debate, como se fora um
autor de língua inglesa, ou se, para além do enunciado, a leitura do texto,
a cuidadosa exegese do texto no original (quase sempre em alemão) adensa
de modo essencial seu sentido, inclusive por seu refinamento literário.
Muitas interpretações corretas decerto se firmaram sem que os comentadores dispusessem do espólio inteiro. Tanto não é preciso ler tudo
para se compreender bem um todo articulado, quanto argumentos isolados podem ter sua serventia para além de seu compromisso intrínseco
com a obra. Assim, mesmo o contato restrito a textos mal editados ou incompletos não deixou de produzir comentários ainda atuais. E, por exemplo, a leitura tópica de sua abordagem da ‘crença’ ou de outras atitudes
proposicionais pode surpreender a quantos enfrentam temas como o do
“enigma de Frege”, servindo sua contribuição à atual análise dos componentes determinantes do sentido de uma proposição, postos em função
de condições pragmáticas de enunciação. Entretanto, essa contribuição,
sendo a mais rica, pode deixar frustrado quem porventura pretenda um
confronto detalhado e direto com o debate atual, ou lhe cobre respostas e
soluções que seu trabalho jamais pretendeu apresentar. O texto de Wittgenstein, retirado assim de sua trama própria, só pode fracassar como um
instrumento de intervenção imediata no confronto de papers, os quais,
todavia, pode inspirar.
Caso, porém, nos interessemos pelo que tem de mais rico, vemonos obrigados a retornar à obra, a seu texto mesmo; a aceitar os desafios da
boa exegese, que pôde ser outrora bem sucedida exercendo-se sobre os textos pacificados por seus primeiros editores, mas que, hoje em dia, exerce-se
ainda melhor com recurso ao corpus wittgensteiniano inteiro. Colocamonos assim em meio ao elemento desordenado e tenso de uma obra em
permanente estado de composição, sendo então mais fácil, nesse ambiente
próprio de elaboração terapêutica, repelir leituras deformadoras.
Com isso, uma exegese adequada deve ajudar a corrigir uma tendência que tem mantido a obra de Wittgenstein um tanto afastada da filosofia analítica, como o diagnosticou corretamente Hans-Johann Glock:
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At present, there is also an increasing mutual isolation between
Wittgenstein scholarship and Wittgensteinian philosophy, on
the one hand, and mainstream analytic philosophy, on the other.
In my view, this isolation is detrimental to both sides. Wittgenstein presents us with highly original claims and arguments,
which deserve to be taken seriously by contemporary analytic
philosophers, since they challenge some of their basic assumptions.

Embora Glock também afirme:
At the same time, Wittgenstein scholarship and Wittgensteinian philosophy can profit from reconstructing his ideas in an
analytic fashion.1

Tendo razão Glock em seu diagnóstico, talvez esteja desenhando perspectivas incompatíveis, em vez de complementares. Em todo caso, por correta
ou incorreta, a segunda cláusula só se torna exequível com o restabelecimento dos argumentos e, mais ainda, da trama argumentativa da obra de
Wittgenstein.

2.

Em seu breve prefácio ao Tratado sobre os princípios do conhecimento humano, um jovem Berkeley desenha o compromisso teórico que
bem caracterizaria um certo estilo filosófico, uma perspectiva, por assim
dizer, demonstrativa, que faz coincidirem verdade e evidência.
Apenas por equívoco diríamos de um relógio quebrado que ele nos
dá a hora certa duas vezes ao dia. Não se acerta com a verdade por acaso,
se não temos, em relação a ela, um método de aproximação e de reconhecimento. Retomando a seu modo a lição cartesiana de que, sem um caminho para a verdade, simplesmente não podemos afirmar que a tenhamos,
Berkeley inventa em seu prefácio o leitor adequado a uma obra filosófica,
a saber, um leitor imparcial, capaz de suspender o juízo, a opinião, e de assim, refletidamente, acompanhar os passos inteiros de uma demonstração
posta por completo no lugar da evidência, em uma visão que contempla
1
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todas as perspectivas e, por isso, faz concordar todo e qualquer ponto de
vista. O leitor ideal é assim também filósofo, sendo seu modo de ver infenso à contingência e ao particularismo; em suma, seu modo de ver, negando
tudo que caracteriza o ver efetivo e marca o saber com um interesse particular, é uma cegueira sublime, uma filiação irrestrita aos passos necessários
da investigação, que, por esse caminho, pode voltar-se inclusive contra os
preconceitos mais arraigados da humanidade.
É verdade que Berkeley, situando-se decididamente nesse não ver
perspectivo da evidência, trai claramente suas pretensões pré-críticas: pensa
ser possível decidir com certeza até mesmo aquelas questões que, a aceitar a
lição kantiana, ultrapassariam as possibilidades do conhecimento, pretendendo então uma “demonstração da existência e imortalidade de Deus ou
da natural imortalidade da alma”. Entretanto, apesar de a lógica pretender
imiscuir-se em questões metafísicas, é clara a filiação comum; e podemos
reconhecer, nessa específica filiação à necessidade, um ar de família comum
a posteriores perspectivas críticas. Esse ar comum desenha uma distinção
na natureza das respostas e do trabalho próprios da filosofia, de sorte que
não podemos esperar para ela repouso algum sem que nos situemos nesse
campo em que se distinguem o necessário e o possível.
Esse traço comum, acreditamos, é especialmente reconhecível na
obra de Wittgenstein, para quem a filosofia, ao fim e ao cabo, é uma espécie
de “gerente da gramática” – com o que, sem fazer ciência, pode demarcar
a margem de liberdade concedida a nossas incursões no campo da ciência.
Essa perspectiva para o trabalho filosófico (a saber, de se colocar sobretudo
a tarefa de esclarecimento das condições de significação e de renunciar
ao mero enunciado de teses) parece-nos pois característica da obra inteira
de Wittgenstein. Nesse sentido, é um seu traço próprio a precedência da
lógica sobre considerações epistemológicas, não sendo, aliás, outra a razão
para ele mesmo considerar fraco e pouco característico seu célebre texto
“Some Remarks on Logical Form”. Nesse paper de 1929, que não chegou
a ser lido no congresso a que se destinava, temos traços estranhos à obra.
Mais que em qualquer outro lugar, nesse ensaio de grande sabor analítico,
Wittgenstein faz concessões demasiadas ao leitor e parece discutir topi-
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camente argumentos. Mais ainda, em meio a dificuldades postas por sua
leitura tractatiana do espaço lógico, com a qual pretendera expulsar toda
necessidade do campo do significativo, Wittgenstein parece fazer deslocar
a investigação de necessidades para o campo mesmo dos fenômenos, como
se determinações lógicas pudessem depender de investigações extralinguísticas.
A singularidade desse “paper wittgensteiniano” merece atenção, e
precisamos decerto retornar muitas vezes a ele para melhor afastá-lo – como
já o enunciamos no texto “A Caixa de Gordura”.2 Aqui, porém, interessanos menos a extravagância momentânea desse gesto e mais a constância
definidora da obra. Com efeito, a obra mantém traços que parecem mantêla distante da própria história um tanto retalhada de sua recepção. Contra
essa tendência de esgarçamento, reagiu primeiro o próprio Wittgenstein,
indicando, por exemplo, no prefácio às Investigações Filosóficas, que essa
nova obra, urdida em 16 anos de reflexão, só poderia ser bem compreendida por oposição e tendo por pano de fundo o Tractatus Lógico-Philosophicus.
Essa indicação enfatiza o componente autoterapêutico da obra derradeira,
o combate ao dogmatismo essencialista de seu primeiro trabalho, mas reforça também uma identidade de perspectiva, pela qual sua investigação,
em sendo lógica, não se dirige meramente ao possível, sendo todas as possibilidades fatos seus. Assim como no Tractatus seu campo não se reduzia à
linguagem ou ao mundo efetivos, mas antes a um mundo qualquer (real ou
imaginário) que se deixasse dizer e a uma linguagem qualquer (natural ou
construída) que pudesse satisfazer as exigências lógicas de afiguração, também nas Investigações Filosóficas, sua obra não redunda em um naturalismo,
mesmo não tendo mais uma definição única dos limites do espaço lógico.
A obra reage assim ao tratamento tópico de seus argumentos, não tendo
sua análise do “seguir uma regra” ou do “argumento da linguagem privada”
o estatuto de resultados teóricos, de proposições filosóficas que resolveriam
questões científicas, por exemplo, acerca de como regras são seguidas em
matemática ou de como são construídas linguagens concretas.

2

Cf. SALLES, J. C., O Retrato do Vermelho e outros ensaios.
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3. Epistemologia e filosofia da linguagem, de todo modo, têm
constituído em nossos programas de pós-graduação uma interação, além
de recorrente, bastante fecunda. E exatamente porque associada à obra de
Wittgenstein, a linha de pesquisa pode não estar condenada ao positivismo. Ao contrário, parece necessitar de um diálogo mais profundo com
outros campos de investigação filosófica, solicitando ademais um especial
confronto com a herança inteira da história da filosofia. Em nosso caso, o
recurso ao exemplo extraordinário e a afirmação da continuidade da obra
serviram-nos à defesa de um programa de investigação que não se intimida
ante a necessidade de considerar a obra de Wittgenstein, primeiro, como
uma peça da história da filosofia, com desafios exegéticos singulares, de
sorte que, então, em segundo lugar, ela possa dialogar melhor e segundo
suas medidas com a filosofia contemporânea. Por esse caminho, a distinção entre analíticos e continentais é menos importante que a produção de
resultados filosóficos e de todo insuficiente per se para conferir a qualquer
trabalho a marca da qualidade ou da competência filosófica.
Os capítulos aqui reunidos perfazendo um livro (alguns já publicados em versões mais ou menos diversas das atuais) pretendem resultar
desse programa de investigação, que julgamos produtivo. Em conformidade com tal programa, repetimos, a recente voga analítica pode e deve
beneficiar-se de um diálogo com a história da filosofia, ou teremos com o
tempo uma inanição desértica, a pretexto de progresso acadêmico e sintonia internacional. Afinal, um programa de investigação wittgensteiniano,
por seu estilo, por seu modo singular de dialogar com a ciência e de lhe
recusar a perspectiva, pode ser um bom antídoto (embora não certamente
o único) a certos aspectos empobrecedores de nosso labor filosófico, derivados exatamente de sua correta e sempre urgente pretensão de rigor.
A par de seu estilo, tal programa pode ser caracterizado por seu
tema mais amplo, que não deixa de ser, em uma formulação possível, o de
investigar as condições linguísticas de constituição da experiência. Com
efeito, em vindicação da sua Conceitografia, Frege pensa em uma linguagem que, formalizada, daria conta de toda experiência ou teria a possibilidade mesma da experiência como pedra de toque para seus limites e seu
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sentido. Ora, essa defesa de uma linguagem formular pode ser considerada
a especificação de um desenho para o espaço lógico, ou seja, um espaço
de articulação de todas as proposições significativas, que, por conseguinte,
abrigaria toda contingência, não podendo contudo ser ele mesmo contingente.
No Tractatus, a versão wittgensteiniana é bastante severa. O espaço
seria demarcado por proposições degeneradas, uma vez que comprometidas irrestritamente ou com a verdade ou com a falsidade, de modo que
tautologias e contradições, não sendo contrassensos, seriam todavia desprovidas de sentido. Com isso, sabemos bem o preço que então deveriam
pagar as proposições marcadas pela necessidade, qual seja, nada diriam da
experiência, sendo formal seu contexto. Entretanto, com o abandono dessa demarcação estrita do Tractatus, o tema da necessidade gramatical não
deixa de acompanhar toda a obra de Wittgenstein, sendo essas proposições
misteriosas, essa espécie renovada de enunciados sintéticos a priori, um
desafio a ser doravante agarrado em sua obra, não por remissão a algum
sujeito transcendental nem por redução a relações causais.
Essa via de transformação das modalidades filosóficas, que não
mais se mostram infensas ao solo rude da experiência, tem sido o objeto
de nossa pesquisa ao longo de vários anos, tendo contado com apoio de
bolsa do CNPq e com recursos da FAPESB, quer no desenvolvimento da
anterior pesquisa “Necessidade e Experiência em Wittgenstein”, quer na
pesquisa ora em desenvolvimento, “A Gramática da Experiência: O lugar
do anímico na filosofia de Wittgenstein”. Em tais pesquisas, desenhamos
um programa de investigação da obra de Wittgenstein pelo qual nos afastamos de uma abordagem mais “analítica” da obra e antes a remetemos
para um contexto de “lógica filosófica”, no qual importam sobretudo os
mecanismos de constituição da experiência ou, se preferirem, os modos
de constituição da objetividade. Este livro é assim costurado por essa perspectiva, procurando reconhecer e apresentar, na obra de Wittgenstein, os
traços próprios de um estilo e a constância de um tema.
Neste livro, portanto, considerações sobre o método procuram
lembrar que o trabalho terapêutico não é a aplicação de uma mera técnica,
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mas sim um retorno a um solo de questões, como as costumeiramente colocadas pela história da filosofia. Com isso, segundo pensamos, história da
filosofia e técnica argumentativa só se opõem em textos de muita retórica e
pouca filosofia – à semelhança de que somente em manuais e no discurso
de professores método estrutural e outros métodos de exegese filosófica se
distinguem plenamente e se realizam em sua pureza. Procuramos mostrar
então, segundo aspectos diversos, o tema comum de demarcação dos limites da significação e do modo de organização da experiência. Para tanto,
passamos pelo tema da percepção, sempre associado a soluções que envolvem o comportamento; por outro lado, complementarmente, analisamos o comportamento, sempre chamado a um papel decisivo na descrição
e constituição de vivências que, todavia, por decisivas à sua constituição
como interna ao campo do significativo, não pode reduzir ou eliminar.
O tema de constituição do campo da gramática decide também
sobre a unidade da obra, que se distingue de si mesma pelo modo como
diferentemente enfoca as modalidades, ou seja, o ser possível e o ser necessário. Significação e regra dialogam então, obrigando-nos a reconduzir
a um solo mais áspero a constituição possível da experiência, em meio à
qual, segundo julgamos, ao olhar do cético, Wittgenstein deve preferir o
gesto do enxadrista – gesto que, sendo crítico da fixidez das categorias clássicas da filosofia, pode haver-se bem frente a seus desafios, sem antecipar
contudo mais qualquer destino. Essa inflexão terapêutica tem, a nosso ver,
ampla consequência, com claras repercussões sobre as relações entre a filosofia e a ciência, mas também entre a filosofia e a cultura.

4. Este livro teve como base textos produzidos ao longo dos últi-

mos anos e agora retrabalhados e integrados, tendo em conta sua unidade
em torno de um mesmo conjunto de questões e sua conformidade a uma
mesma perspectiva. Assim, podemos ter em conta, sob um mesmo ponto
de vista, a experiência da percepção, o paradoxo cético relativo ao seguir
uma regra, o modo como a filosofia mantém relações paradoxais com os
fenômenos culturais (que todavia a constituem) ou ainda a reação de Witt
genstein a uma interpretação behaviorista da constituição da experiência.
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E, em todos esses momentos, procuramos mostrar algumas de suas razões
para recusar a ideia de que uma leitura naturalista possa dar conta da constituição da experiência.
Além de textos inéditos, integramos aqui artigos ou capítulos antes
publicados como: “Nós, redes e tramas”. In: NOVAES, A. (Org.). Mutações: elogio à preguiça. São Paulo: SESC-SP, 2012; “Percepção e Cor”.
In: Dois Pontos. V. 9, N. 2, 2012; “O cego de Ferré”. In: Cadernos de
História e Filosofia da Ciência, s. 3, n. 2, 2011; “Um programa de investigação em Wittgenstein”. In: CARVALHO, H. B. A., CARVALHO, M.
C. (Orgs.). Temas de ética e epistemologia. Teresina: Edufpi, 2011; “Sobre
crença e experiência”. In: NOVAES, A. (Org.). Mutações: a invenção das
crenças. São Paulo: Edições SESC SP, 2011; “Proposição e Crença”. In:
DALL’AGNOL, D., FATURI, A., SATTLER, J. (Orgs.). Wittgenstein
em Retrospectiva. Florianópolis: Edufsc, 2012; “Filosofia e cultura”. In:
ALVES, P. C. (Org.). Cultura: múltiplas leituras. Bauru: Edusc, 2010; “O
lugar do anímico: experiência e ficção em Wittgenstein”. In: NOVAES,
A. (Org.). Mutações – A experiência do pensamento. São Paulo: Edições
Sesc, 2010; “Linguagem e Percepção: Algumas anotações wittgensteinianas sobre o cego de Molyneux”. In: CEPEDA, M., ARANGO, R. (Org.).
Amistad y Alteridad. Homenaje a Carlos B. Gutiérrez. Amistad y Alteridad. Bogotá: Universidad de los Andes-CESO, 2009. Incluímos, sem
alterações, “Comportamento e Significação: Uma nota sobre Wittgenstein
e o Behaviorismo”, texto publicado em coautoria com Danilo Hoth Cerqueira in Analytica (UFRJ), v. 15, 2011. Agradeço assim a todos, editores,
organizadores e coautor, a permissão para refundir e conjugar esses textos
neste livro.
Agradeço também, especialmente, a Danilo Marcondes de Souza
Filho. Danilo teve a gentileza de escrever um prefácio, que muito me deixou honrado e envaidecido, fazendo-me torcer, juntamente com o eventual leitor, que suas palavras generosas não sejam explicáveis de todo por
nossa amizade. O contato com Danilo (em particular, na CAPES) tem
sido uma fonte constante de aprendizado sobre as sutilezas do trabalho
filosófico, sendo também gratificante poder apreciar seu zelo institucional
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e extrema dedicação ao trabalho. Entretanto, devo agradecer-lhe o prefácio
não só por razões de amizade ou por nossa atual cooperação institucional,
mas sim, sobretudo, pela importância do seu trabalho acadêmico. Com
efeito, seu artigo “Ceticismo Semântico”, como devo aqui registrar, está
na origem da narrativa original deste livro. E ainda hoje lembro bem o
impacto que me causou sua leitura, há quase 20 anos, sendo-me bastante
claro o quanto importou, em sua análise do paradoxo cético nas Investigações, para um esboço inicial da oposição entre a perspectiva do cético e a
do enxadrista.
Devo agradecer também às agências de fomento (ao CNPq, à FAPESB e também à CAPES) por todo apoio, decisivo para a manutenção
de nosso trabalho acadêmico e para as atividades de formação que se têm
articulado em torno do Grupo de Estudo e Pesquisa Empirismo, Fenomenologia e Gramática, vinculado ao Grupo de Pesquisa Filosofia Moderna
e Contemporânea – UFBA-CNPq, e hoje com mais de 12 anos de atividades ininterruptas. Afinal, a condensação neste livro de alguns resultados
teóricos expressa apenas uma face do trabalho articulado de pesquisa e
formação de profissionais de filosofia que procuramos desenvolver na Universidade Federal da Bahia. Mais importante que o livro, sem dúvida, é o
conjunto de dissertações e monografias orientadas e defendidas, bem como
o denso intercâmbio propiciado. Nesse sentido, cabe-me sobretudo agradecer a cada aluno e colega que tem participado desse grupo, pois nosso
trabalho conjunto tem sido, para mim, o mais importante dos resultados e
a mais duradoura das recompensas.
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Primeira parte:
O Método de Wittgenstein

Nós, redes e tramas:
O trabalho da filosofia em Wittgenstein
Os homens estão / aprisionados // emaranhados // na rede da
linguagem, e não o sabem.
Ludwig Wittgenstein1

1.

Em 1959, um Bertrand Russell bastante tocado pela relativa
perda de prestígio no cenário filosófico, que ainda amargaria por mais uma
década, lamenta a opinião de muitos filósofos britânicos de que teria sido
superado por Wittgenstein. Ora, admite então, a filosofia de Wittgenstein,
ao tempo da elaboração do Tractatus, exercera grande influência inclusive
sobre ele próprio. Esse primeiro Wittgenstein seria, afinal, “inclinado ao
raciocínio passionalmente intenso”, possuindo “verdadeiro gênio filosófico”. Entretanto, a filosofia do segundo Wittgenstein (como Russell insiste
em nomear – W II) nada parece ter de interessante, não lhe sendo possível
enfim entender “por que toda uma escola encontra importante sabedoria
em suas páginas”, uma vez que, em sua filosofia posterior, Wittgenstein se
cansara do pensamento sério e teria inventado “uma doutrina que tornaria
tal atividade desnecessária”. Não lhe parece lícito acreditar que possa ser
verdadeira uma doutrina com conseqüências tão lassas. E, afirma, em lugar
de constituir-se em uma filosofia operosa, a terapia wittgensteiniana não

1

“Die Menschen sind im Netz der Sprache [gefangen| verstrickt] und wissen es nicht.”
WITTGENSTEIN, L., Wittgenstein’s Nachlass, MS 112, p. 19r. Como é típico em
citações do espólio de Wittgenstein, ‘MS’ refere-se a manuscrito e ‘TS’ a datiloscrito,
numerados segundo classificação feita por Von Wright, um dos curadores originais do
espólio. As citações diretas do espólio, como acima, referem-se doravante à edição da
Universidade de Bergen do Wittgenstein’s Nachlass.
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passaria, “na melhor das hipóteses, de um ligeiro auxílio para os lexicógrafos e, na pior das hipóteses, de uma distração ociosa na hora do lanche”.2
Ociosa, cansada, lassa, fútil – inclusive por descompromissada com
o verdadeiro, porquanto seu alvo, não sendo o mundo, reduzir-se-ia à própria linguagem, em nada nos levando para além do domínio das sentenças.
Um Russell militante, cada vez mais celebrado por sua ação política que
por seu vigor filosófico, bem poderia acrescentar laivos de reacionarismo à
sua pintura da obra de Wittgenstein, que, em suma, não poderia compreender nem quereria transformar o mundo.
Ecos dessa leitura torta podem ser encontrados em muitos lugares,
como na obra de Ernest Gellner, Words and Things, que chega a tomar tais
considerações de Russell como epígrafe. Leituras desse tipo compreendem
a lentidão característica do trabalho de Wittgenstein, seu retorno obsessivo
aos mesmos temas e sua proclamada ausência de resultados como traços indesejáveis e adventícios. Por isso, até quando lhe são favoráveis, pretendem
arrancar da obra uma técnica operosa ou argumentos pontuais e precisos, decantando-a da ganga bruta de suas muitas hesitações e embaraços para, com
sorte, aclimatá-la a um modo de produção quase científico. Leituras assim
têm hoje grande expressão e, como talvez tenha prenunciado Wittgenstein,
tendem a se tornar naturalmente hegemônicas, mas comportam estragos à
justa avaliação dos laços internos entre o estilo e a significação da sua obra.
Queremos crer, ao contrário, que a oposição entre estilos não é
superficial, não se resolvendo por uma aposição recíproca de adjetivos. Em
sendo assim, as afirmações de Russell não seriam simplesmente falsas. Elas
antes carecem de contexto apropriado, pois em suma estão em jogo visões
conflitantes sobre a natureza e o trabalho próprio da filosofia, sendo nosso
propósito indagar a natureza das considerações ociosas de Wittgenstein,
essas mesmas que, como ele chegou a afirmar, pareceriam talvez triviais
ou já resolvidas para gerações futuras: “Aquilo, acerca do que escrevo tão
morosamente, pode ser óbvio para outrem com um entendimento são”.3
Digamos, um entendimento não corrompido, não arruinado.
2
3

RUSSELL, B., Meu desenvolvimento filosófico, p. 164.
WITTGENSTEIN, L., Anotações sobre as Cores, III, § 295.
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2. Wittgenstein representa bem uma espécie de conservadorismo
– felizmente, não todas. Para começar, não se sentia um homem de seu
próprio tempo, mas sim de um tempo passado, marcado por outro ritmo,
outra cultura, já desaparecida. Em muito, portanto, agarrado a seu passado
e a suas questões, não poderia ser bem descrito como um filósofo póstumo,
mas sim como um filósofo pretérito.
Não seria póstumo, pois suas questões, essas que o moviam, conforme vaticina, parecerão banais para as gerações futuras. Tampouco um
filosófo do presente, pois, diferenciando-se de um Frank Ramsey (brilhante jovem filósofo analítico, precocemente falecido) e autêntico filósofo de
seu tempo, Wittgenstein não se reconhecia como um “filósofo burguês”,
querendo ele dizer com isso que seus próprios pensamentos não tinham
por objetivo ordenar as coisas em uma comunidade dada.4 Por isso, diz,
“o pensamento de que este Estado não seja o único possível, em parte
intranquilizava a Ramsey, em parte o entediava”.5 Em outros termos (não
exatamente wittgensteinianos), um pensador como Ramsey seria positivista no sentido de que recusava uma reflexão sobre a essência do Estado
para contentar-se, como ser entregue ao presente, com refletir sobre sua
condução racional.6 O filósofo, todavia, não pode ser “o cidadão de uma
comunidade de pensamento”, sendo exatamente essa recusa que o torna
um filósofo.7 Em sendo assim, como se queixara em outro momento, as
objeções de Ramsey, sempre de grande refinamento técnico, se lhe afiguravam planas – dessas objeções que antes precisam ser superadas e não nos

4

5

6

7

“Ramsey war ein bürgerlicher Denker. D.h. seine Gedanken hatten den Zweck die
Dinge in einer gegebenen Gemeinde zu ordnen.” (WITTGENSTEIN, L., MS 112, p.
71r.)
“Der Gedanke daß dieser Staat nicht der einzig mögliche sei beunruhigte ihn teils, teils
langweilte er ihn.” (WITTGENSTEIN, L., MS 112, p. 72r.)
“Er dachte nicht über das Wesen des Staates nach — oder doch nicht gerne — sondern
darüber wie man diesen Staat vernünftig einrichten könne. Er wollte so geschwind
als möglich dahin kommen über die Grundlagen — dieses Staates nachzudenken.”
(WITTGENSTEIN, L., MS 112, p. 71r-72r.)
“(Der Philosoph ist nicht Bürger einer Denkgemeinde. Das ist, was ihn zum Philosophen macht.)” (WITTGENSTEIN, L., MS 112, p. 72r.)
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conduzem às próprias coisas; pois, mesmo quando tinha razão, suas objeções não agarrariam o problema em sua raiz, “wo das Leben ist”.8
Por outro lado, não se apegando ao tempo atual, não estando limitado por este sistema de linguagem, por este mundo, Wittgenstein não se
vê como um ser universal, mas como prisioneiro de um passado, como se
sua lentidão se devesse a específicas amarras, cuja redenção permaneceria
como promessa e como premissa.9 Lentidão inclusive para produzir um
livro, a ponto de seus pensamentos como que esmaecerem se forçados em
uma direção, se obrigados a um formato e, com isso, a uma decisão, como
se preservassem sua força tão somente na forma errática, paciente e lenta
de um álbum.
A busca devém lenta, inclusive porque infinda, dotada da circularidade própria do aprofundamento, apartada dos avanços postos pelo alcance de verdades e antes marcada por incessantes, monótonas e todavia necessárias repetições, que enfim seriam solicitadas por seu método. Afirma,
com isso, uma maneira de filosofar que, para ele mesmo e talvez de forma
intransferível, é “immer noch, und immer wieder, neu, und daher muß
ich mich so oft wiederholen”.10 Que, entretanto, uma geração vindoura
já venha entranhada dessas questões, que já as tenha então ultrapassado e
antes as sinta como ociosas, isso não lhes diminui a necessidade, se temos
em conta exatamente o próprio desse filosofar, ou seja, o gesto característico de seu método, que, no essencial, envolve tão só uma passagem, deveras
demorada, difícil, um deslocamento da pergunta pela verdade, típica da
ciência, para a pergunta pelo sentido, característica da filosofia.11
Por toda obra, esse filósofo do passado antecipa traços de uma geração futura, sendo difícil saber o que nas referências há de autocomiseração
8
9

10

11

Cf. WITTGENSTEIN, L., MS 107, p. 81.
“Die Aufgabe der Philosophie ist, das erlösende Wort zu finden.” (WITTGENSTEIN,
L., MS 105, p. 46.)
MS 105, p. 46, anotação em linguagem cifrada, que comentamos mais extensamente
em “Filosofia e terapia em Wittgenstein” – texto cuja temática, por sinal, em muito
coincide com a deste trabalho, e que se encontra em nossa coletânea O retrato do vermelho e outros ensaios.
Cf. WITTGENSTEIN, L., MS 105, p. 46.
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ou de ironia, não sendo unívoca sua relação com sua própria herança ou
com seu próprio tempo. Assim, no “Prefácio” ao Tractatus, uma das obras
mais bem acabadas da história da filosofia, tanto do ponto de vista da articulação conceitual, quanto da forma literária, afirma estar ciente de ter
ficado muito aquém do possível no que se refere à qualidade da expressão
dos pensamentos. “Simplesmente,” escreve, “porque minha capacidade é
pouca para levar a tarefa a cabo. – Possam outros vir e fazer melhor.”12 Por
mais que comporte talvez alguma ironia, não se pode dizer que, então, seja
de todo negativa a visão da geração futura aqui expressa, assim como não
o é em em outros momentos, e de modo bem explícito. Por exemplo, ao
tratar de formas especiosas de comparação na matemática, na qual falsas
analogias podem campear, parece dizer totalmente sem ironia: “Eu creio e
espero, uma geração futura rirá dessa prestidigitação (Hokuspokus)”.13
Entretanto, quando a menção à geração futura é ela própria tematizada, o resultado pode ser distinto. Em uma passagem de 1934, analisa
tentações da linguagem que, malversando-a, poderiam ensejar, por exemplo, um solipsismo.14 Comenta, então, que, quando alguém profetiza acerca de uma geração futura, capaz de enfrentar e resolver esses problemas,
isso é sobretudo “uma espécie de ilusão, com a qual a pessoa se desculpa
pelo que deveria cumprir e não consegue”.15 Uma tarefa que se cumpre
diversas vezes não é a mesma; a tarefa do filho não é a mesma do pai, sendo
o desejo de que não haja tarefas inacabadas o que se oculta na previsão de
que a tarefa será retomada.16
12
13
14

15
16

WITTGENSTEIN, L., Tractatus Logico-Philosophicus, p. 133.
WITTGENSTEIN, L., MS 117, p. 110.
Dessa forma, a questão, por assim dizer, encontra seu arco e se completa: “Das Wesen
der Erfahrung braucht kein Zeichen. Man ist versucht das Zeichen ‘Ich’ aus dem gemeinplätzigen Gebrauch heraus und in diese metaphysische Stellung zu retten. Aber
dann verliert es seine Bedeutung.” (WITTGENSTEIN, L., MS 147, p. 16r.)
WITTGENSTEIN, L., MS 147, p. 16r.
“Der Vater möchte daß der Sohn das erreicht, was er nicht erreicht hat damit die
Aufgabe die er ungelöst ließ, doch eine Lösung fände. Aber der Sohn kriegt eine neue
Aufgabe. Ich meine: der Wunsch die Aufgabe möge nicht unfertig bleiben hüllt sich
in die Voraussicht sie werde von der nächsten Generation weitergeführt werden.”
(WITTGENSTEIN, L., MS 147, p. 16r.)
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Também, questões podem se tornar obsoletas. Nesse caso, deixariam de intranqüilizar homens de uma futura geração. (Ele dá como exemplo, estranhamente, as discussões sobre direito natural.)17 Por outro lado,
a clareza filosófica, a pura transparência, pode trazer para o crescimento,
digamos, da matemática o mesmo efeito que a luz solar tem sobre brotos
de batata, a saber, ela os atrofia, não os deixa crescer – resultando, pois, em
fina ironia a menção à geração futura de filósofos não mais embaraçados,
profissionais da filosofia libertos dos problemas filosóficos. Essa geração
futura, para quem não mais haveria mistério, para quem desapareceria o
Hokuspokus em torno às distinções da linguagem, essa que faria melhor,
que redigiria de forma mais bem acabada até o Tractatus, seria talvez a
mesma obrigada a perceber que enfim o progresso traria isso consigo, de
parecer maior do que realmente é.

3. Mas, enfim, julgava mesmo Wittgenstein que sua forma de ex-

pressão seria indigente ou apenas que se tornaria esmaecida, enfraquecida,
se forçada contra sua natureza, contra sua errância metódica, contra sua
lentidão profunda? Ora, nem sempre é conhecimento o que medra em
meio à higienização dos temas.18 De todo modo, com o progresso certas imagens filosóficas podem simplesmente desaparecer, como a idéia de
disposição,19 que supõe realizada em um átimo uma ação que se desdobra17

18

19

“Die Diskussionen über das Naturrecht, ein gutes Beispiel dafür wie [ein Problem|
eine Schwierigkeit] obsolet wird und die Menschen einer künftigen Generation einfach nicht beunruhigt.” (WITTGENSTEIN, L., MS 154, p. 10v.)
“Die philosophische Klarheit wird auf das Wachsen der Mathematik den gleichen Einfluß haben wie die Sonne auf das zügellose Wachsen der Kartoffeltriebe. [Das Kommen der philosophischen Klarheit (Durchsichtigkeit) wird auf das Weiterwachsen der
Mathematik denselben Einfluß haben wie das Sonnenlicht auf das Wachstum der Kartoffeltriebe.] (Im dunkeln Keller wachsen sie meterlang.) Philosophical transparency
will have the same effect on the growth of mathematics which the sun has on potatoes.
It keeps them down.” (WITTGENSTEIN, L., MS 154, p. 11r-11v.)
“Eine der wichtigsten Ideen unsrer Ideen ist die Idee der Disposition. „Ich kann das
A-B-C hersagen wenn ich will.” Ich habe es gleichsam in mir aufgeschrieben und zwar
tut’s da nicht irgend ein Bild das ich in mir trage sondern es handelt sich nur um
ganz bestimmte. Worin besteht es eine Absicht zu haben? (Siehe Glauben erwarten,
hoffen etc.) Was nimmst Du als das Kriterium dafür an daß er diese Absicht hat? Daß
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rá ainda no tempo ou supõe guardado o sentido de uma regra na identidade de uma interpretação, para a qual não haveria critérios senão aqueles
internos ao sujeito. Por que porém tal progresso, dado a todos e a seus
pósteros, não seria exatamente dado a ele, Wittgenstein, ou enfim por que,
mencionando tantas vezes as futuras gerações, duvidava mais fundamente
que sua palavra pudesse ter qualquer efeito em meio à inanição e às trevas
de seu tempo, sendo de duvidar que, com sua obra, pudesse lançar alguma
luz sobre uma que outra consciência?20
A crítica ao progresso é dupla em Wittgenstein. É uma crítica à civilização ocidental, à técnica, feita por um homem de outro tempo, talvez
apenas reativo; e também é uma crítica à ilusão filosófica de ser possível
resolver de vez os problemas, uma crítica portanto ao próprio Tractatus,
constituindo-se então como trabalho autoterapêutico.
Vejamos os dois aspectos dessa crítica. Primeiro, a civilização ocidental caracterizar-se-ia pela palavra ‘progresso’, de sorte que o progresso
seria sua forma, seu norte, sua medida, ocupando-se ela sempre em construir e tudo subordinando a isso. Como alguém de outro tempo, o espírito da civilização europeia e americana (cujas expressões, afirma em 1930,
eram “a indústria, arquitetura, música, o fascismo e o socialismo de nosso
tempo”) lhe pareceria de todo estranho e nada simpático.21 Mais então que
deslocado o indivíduo, seu olhar é extemporâneo, simplesmente porque
filósofo, cultivando objetivos e maneira de pensar diferentes daqueles do
cientista.
Com isso, multiplicam-se certamente as tensões, mas seria um tanto tolo esperar de Wittgenstein as críticas mais sagazes ao progresso ou
análises as mais argutas da sociedade industrial. Não é esse o foco de sua
contribuição como maior filósofo do século passado, mas sim o segundo

20

21

er z.B. die Absicht hat mit der Strafe den Andern zu bessern nicht ihn abzuschrecken
oder umgekehrt; etc.? — (Sieh Dir die verschiedenen Theorien der Strafe von diesem
Standpunkte aus an.)” (WITTGENSTEIN, L., MS 154, p. 11v-12r.)
Cf. as várias anotações que serviram à redação do prefácio das Philosophischen Untersuchungen.
Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig, Culture and Value, p. 6.
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aspecto, pois podemos sim esperar dele reações mais intestinas e uma crítica bem mais profunda no que se refere ao próprio destino do pensamento,
tematizado em seu caso, como uma extrema negatividade, inclusive em
relação a sua própria obra. No Tractatus, afinal, colocara-se a tarefa de demarcação do campo do significativo, do que poderia afinal ser dito, sendo
esse o campo mesmo da ciência, das proposições típicas desse empreendimento humano comprometido com as transformações, com a velocidade,
com a intervenção na natureza.
Tudo levaria a crer em uma consonância de espírito, por exemplo,
com o Círculo de Viena, que tanto irá influenciar e cuja marca característica seria um desmedido otimismo com o progresso e a ciência. Não
obstante semelhanças de família, o pessimismo de Wittgenstein já aparece
como um traço quase indelével. Por exemplo, tendo realizado tal tarefa
de demarcação, e de maneira “intocável e definitiva”, identifica em seu
pleno sucesso o mais puro malogro, a negatividade mesma do trabalho da
filosofia – que, bem compreendido, nos mostraria como importa pouco
esse feito e como, enfim, mesmo com a resposta da ciência a todas as questões possíveis, os problemas de vida não teriam sido sequer tocados. Em
todo caso, apesar de sua negatividade, o Tractatus tem um mote otimista.
Lembra-nos, afinal, que tudo que se sabe, tudo que se organiza para além
de um mero ruído, tudo pois que se deixa dizer em uma linguagem, pode
ser dito claramente. Na epígrafe, “em três palavras”. O traço negativo do
Tractatus está na consciência de como importa pouco essa demarcação,
todavia clara e bem sucedida.
Já nas Investigações Filosóficas, a negatividade se afirma plena. Em
versão preliminar da obra parece até depreciá-la. Oferece um exemplar a
sua irmã, como presente de natal, dizendo tratar-se de um “presente ruim”.
Depois, na assim chamada versão intermediária, escolhe como epígrafe
uma frase de Hertz, pela qual a tarefa do livro parece residir, não em oferecer respostas sobre a essência, mas antes em acalmar um espírito, que então
cessa de fazer perguntas impertinentes. Decide-se enfim na versão mais
elaborada por uma frase de Nestroy: “Überhaupt hat der Fortschritt das an
sich, daß er viel größer ausschaut als er wirklich ist”, com o que afirma uma
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abertura própria do labor filosófico, que não chega a resultados, não tem
respostas definitivas, inclusive por não ter mais a esperança de demarcar de
uma vez por todas o território do significativo. A ociosidade, a crítica ao
progresso, instala-se assim no sentido mais fundo do fazer filosófico, sendo
o mais ínsita possível a resistência ao seu e decerto ao nosso tempo.

4.

Negatividade, conservadorismo, pessimismo. A filosofia, deixando as coisas como estão, conjuga-se mal com a ciência, que, marcada
por nossa era, tudo pretende transformar. Ambas teriam tempos distintos,
amadureceriam em momentos diversos. Fútil, perigosa e apressada, a ciência amadureceria cedo, enquanto a filosofia jamais deveria amadurecer por
completo, a não ser mediante alguma resposta negativa. Em filosofia, cabe
permanecer, demorar-se, não passar correndo por seus objetivos.22 Primeiro,
problemas filosóficos podem até ser dissolvidos, mas não precisamos para
isso de mais experiência, não dependendo nossa clareza de novos fatos. Não
crescemos em direção à periferia, mas sim, por absurdo, em direção ao centro. E aqui os dados da ciência, suas conquistas, mesmo bem-vindos, não
nos trazem respostas, mas sim novos exemplos.23 Segundo, a filosofia não
parece comportar progresso. Afinal, enquanto certos “erros” de linguagem se
repetirem e continuarmos volta e meia a usar indistintamente verbos distintos, enquanto houver adjetivos como ‘idêntico’, ‘verdadeiro’, ‘falso’, ‘possível’
e ainda utilizarmos imagens espaciais para o tempo ou quantitativas para a
qualidade, enigmas gramaticais nos farão renascer em meio a fragmentos de
filosofia, qual gregos ou alemães.24 E, por razões assim, de natureza essencial,
22
23
24

Cf. WITTGENSTEIN, L., MS 162, p. 44r.
Cf. WITTGENSTEIN, L., MS 130, p. 36.
Cf. WITTGENSTEIN, L., TS 213, p. 424. “Man hört immer wieder die Bemerkung,
daß die Philosophie eigentlich keinen Fortschritt mache, daß die gleichen philosophischen Probleme, die schon die Griechen beschäftigten, uns noch beschäftigen. Die das
aber sagen, verstehen nicht den Grund, warum es so [ist| sein muß]. Der ist aber, daß
unsere Sprache sich gleich geblieben ist und uns immer wieder zu denselben Fragen
verführt. Solange es ein Verbum ’sein’ geben wird, das zu funktionieren scheint wie
’essen’ und ’trinken’, solange es Adjektive ’identisch’, ’wahr’, ’falsch’, ’möglich’ geben
wird, solange von einem Fluß der Zeit und von einer Ausdehnung des Raumes die
Rede sein wird, u.s.w., u.s.w., solange werden die Menschen immer wieder an die gle-

O CÉTICO E O ENXADRISTA

35

a conjugação entre o progresso científico e a “preguiça” filosófica envolveria
uma impossibilidade lógica e também uma insensatez política.
Vale lembrar aqui uma célebre crônica de Erich Kästner, o nó górdio, escrita nos tempos dificílimos do imediato pós-guerra, quando toda
solução tende a ser alexandrina. Kästner escreve sobre Alexandre e o nó
górdio, sobre o modo com que o macedônio bafejou o oráculo que profetizara celebridade e imenso sucesso a quem, em Gordium, desatasse o nó
urdido em plena arte. Alexandre, conhecemos todos o episódio anedótico,
sacou da espada e, apressado, com um só golpe, acabou com o mistério
diante de soldados entusiasmados com mais esse sinal da glória vindoura.
Kästner interessa-se em mostrar, em 1946, em uma Alemanha recém-saída da guerra: a) como se escreve a história; b) a distinta natureza
dos jogos bruscamente aproximados e, logo, a especificidade contrariada
da razão; c) a necessária e culta paciência com o conceito; d) de como houve e não houve solução. Por tudo isso, diz Kästner, sua mãe ficaria horrorizada com o uso da espada e gritaria algo como: “Alex, isso não se faz! Não
se partem nós! Sempre podemos precisar dos cordões.”
De todos os males, Wittgenstein certamente não padeceria desse
no fundo condenado por Kästner, a saber, da fraqueza dos historiadores
pelos homens fortes. E talvez, com Kästner, Wittgenstein reiterasse a importância de outras soluções políticas, de outro olhar para o que é relevante. Contra todo rumor e ruído, mereceria atenção e teria verdadeiro
brilho quem antes urdira o nó, e não quem falsamente o desatou.25 Nesse
mesmo sentido, Wittgenstein escreve, como a descrever alegoricamente os
traços de seu método de passagem paciente da pergunta pela verdade para
a pergunta pelo sentido:

25

ichen rätselhaften Schwierigkeiten stoßen, und auf etwas starren, was keine Erklärung
scheint wegheben zu können.”
“Den unlösbaren Knoten zu zersäbeln, gehörte zu dem Pensum Alexanders. Und wie
hieß jener, der den Knoten knüpfte? Den kennt kein Mensch. Doch sicher war es jemand anders...” (KÄSTNER, E., Über den Nachruhm.) Uma tradução precária desse
epigrama de qualidade literária duvidosa seria: “O nó indecifrável ter cortado/ é tema
da matéria “Alexandre”./ Mas como se chama quem o nó urdira?/ Esse ninguém conhece./ Não foi desse modo grande…”
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Por que a filosofia é tão complicada? Ela deveria afinal ser
de todo simples. – A filosofia desata os nós em nosso pensamento, que urdimos de modo insensato; por isso, porém,
ela precisa fazer movimentos tão complicados quanto o são
esses nós. Embora então o resultado da filosofia seja simples,
não o pode ser seu método de chegar a ele. A complexidade
da filosofia não está em sua matéria, senão em nosso entendimento atado. 26

A imagem dos nós a serem cuidadosamente acompanhados pelo
pensamento é reiterada muitas vezes. Ela bem serve para descrever um
método que não pode ser simples nem único, uma vez que depende do nó
a ser desatado. Diferentes doenças, diferentes terapias, estando essa vaga descrição de um método amiúde em conjunção com a tarefa filosófica de descrição
dos usos, que assim, para sair da mera alegoria, lhe é equivalente, no que pode
ter de essencial.27 Wittgenstein fala de método, certamente, mas tudo que
temos dele só pode ser alusivo, nunca se traduzindo em prescrições estritas, em instruções precisas, independentes do nó a ser desatado. Como os
nós não são únicos e os movimentos para voltar a percorrê-los não podem
ser antecipados, a referência ao método nada diz ao reafirmar vagamente
seu traço essencial, qual seja, o de deslocar o olhar para a pergunta pelo
sentido, para as questões de fundamento, para o campo mesmo das modalidades. Contra o método alexandrino, o método filosófico obriga-nos à
rememoração dos nós, ao enredar-se, ao envolver-se, mesmo sem resultado

26

27

“Warum ist die Philosophie so kompliziert? Sie sollte doch ganz einfach sein? Die Philosophie löst die Knoten in unserem Denken auf die wir unsinniger Weise hinein gemacht
haben; dazu muß sie aber ebenso komplizierte Bewegungen machen wie diese Knoten
sind. Obwohl also das Resultat der Philosophie einfach ist kann es nicht ihre Methode
sein dazu zu gelangen. In der Wissenschaft ist ein Resultat so einfach oder so kompliziert
wie die Methode durch die wir dazu gelangen. Die Kompliziertheit der Philosophie
ist nicht die ihrer Materie sondern die unseres verknoteten Verstandes.” (WITTGEN
STEIN, L., MS 106, p. 257.)
Citando Lichtenberg: “Unsere ganze Philosophie ist Berichtigung des Sprachgebrauchs, also, die Berichtigung einer Philosophie, und zwar der allgemeinsten.” (WITTGENSTEIN, L., TS 213, p. 422.)
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algum. E não adianta o apressado esticar as pontas. Com isso, o nó apenas
se torna menor e mais duro.28
A “incapacidade” é, pois, filosófica, ao retomar uma trama conceitual por seu modo de constituição. No caso, uma recomposição que
leva progressivamente a acompanhar palavras com gestos, de sorte que o
labirinto da linguagem projeta-nos mais e mais para o modo de sua circulação, de sua tradução em ações ou de sua incorporação de ações. Assim,
em vez de examinar a possibilidade, digamos, de um branco transparente
à luz de qualquer consideração fenomenológica, como se a resposta sobre
a aplicação significativa de palavras para cores derivasse de alguma essência da cor, podemos e devemos acompanhar o conceito por seu modo de
realização, no caso, por nossa tentativa frustrada de representar um vidro
branco transparente em uma pintura, constatando em meio a tintas e gestos não haver regra compatível com sua representação. Desatar nós é assim
acompanhar o uso, descrever usos.
É verdade que, quando o trabalho se lhe afigurou demasiado e vão,
ao tempo da composição do Tractatus, recorreu à imagem de nós que antes
se apertam, sem que alguma solução seja encontrada.29 Apenas posteriormente, porém, a mera metáfora ganha força, torna-se propriamente um
Gleichnis, uma alegoria, descrevendo uma cautela característica da atitude
filosófica, e isso se dá a partir da constatação do móvel mesmo da elaboração filosófica, qual seja, desatar os nós que a linguagem nunca cessa de fazer
no pensamento.30 E, então, pode afirmar em 1929, é essencial ao trabalho
do filósofo guardar-se para não partir um nó ou rasgar um fio; ele precisa
desatar todos os nós,31 só podendo cada nó ser desatado, caso visto em sua
28

29

30

31

“You want to straighten out a knot [by pulling [the|the ends of the] string tight.| by
pulling at the ends of the string.] And as long as you pull the knot can’t come undone.
You feel there’s still a knot so you pull. And the knot becomes smaller and harder.”
(WITTGENSTEIN, L., MS 158, p. 53v.)
“Gestern sehr viel gearbeitet; der Knoten zog sich immer mehr zusammen aber ich
fand keine Lösung.” (WITTGENSTEIN, L., MS 102, p. 93r.)
“Unsere Sprache macht immer wieder neue Knoten in’s Denken. Und die Philosophie
wird nicht fertig damit, sie aufzulösen” (WITTGENSTEIN, L., MS 109, p. 238.)
“Der Philosoph muß sich vor nichts mehr hüten, als einen Knoten zu zerschneiden,
oder einen Faden abzureißen. Er muß die Knoten[ alle|, alle,] auflösen.” (WITT-
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inteira estrutura, ou pode aparecer-nos como nó o que sequer é trama. E,
em suma, pode repetir vinte anos depois, “desemaranhar muitos nós: esta
é a tarefa do filósofo”,32 não sendo pois gratuita ou ocasional, mas sim metódica e sistemática sua demora, não claudicando com a filosofia a alegoria
dos nós, pois não lhe seriam artificiais e demandariam sempre, mais que
uma resposta, propriamente uma cura, uma terapia, não sendo o caso para
ela, como ao contrário para a matemática, que se proponha seus próprios
problemas e deva espantar-se com os sinais que usa para expressá-los.33

5.

Esse trabalho de desatar nós, de quase procurar pelo em casca
de ovo, não é ele mesmo inócuo, mas apenas se guarda a relevância própria
da filosofia e não se reduz a mera técnica. Assim, esse processo que não
chega a resultado algum, e se desdobra porém em sutilezas conceituais,
não é a imagem mesma da pura paixão escolástica, da sofisticação vazia,
de quinquilharias metafísicas, aplicando-se afinal a tudo e, com frequência, ao que nada vale. De modo mais direto, não há por que dar razão a
Russell. E, para escaparmos mais claramente a essa armadilha, penso ser
oportuno remeter a uma distinção que encontrei (ou inventei) na obra de
Wittgenstein, a distinção entre Beispiel (exemplo) e Gleichnis (alegoria),
cuja ênfase, é bem verdade, não teve qualquer repercussão em nosso meio,
devendo mesmo ser falsa.34 Mas, aqui ao menos, isso não importa, pois parece enfrentar exatamente aquele anátema que lhe foi dirigido por Russell,
o de ser ociosa e quase vazia.

32

33

34

GENSTEIN, L., MS 117, p. 192.)
“Viele Knoten entwirren, das ist die Aufgabe des Philosophen” (WITTGENSTEIN,
L., MS 138, p. 7b.)
Cf. WITTGENSTEIN, L., MS 108, p. 14-18. “One way of solving a philosophical
problem is to tell yourself: it is insoluble. It isn’t answerable or it would have been
answered, you would have answered, long ago. It’s not a kink, it’s a knot. Don’t look
for an answer, look for a cure. Don’t try to pull it straight, try to unravel it. (WITTGENSTEIN, L., MS 158, p. 33v.)
Cf. “O exemplo e a alegoria”, conclusão do nosso livro A gramática das cores em Wittgenstein.
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A ênfase na distinção, a meu ver, combate a trivialização da técnica filosófica e responde exatamente à pergunta: Por que a filosofia, que
poderia dirigir-se a qualquer tema ou ser solicitada por qualquer objeto,
contanto que se ocupe antes das condições de constituição da objetidade,
obriga-se a alguns temas, que a desafiam a todo tempo e aos quais retorna
de modo obsessivo? Acreditamos que, para Wittgenstein, entre extremos
possíveis (aos quais pode aplicar-se a variação analógica), temos a diferença
entre o que serve à exemplificação terapêutica, fazendo parte de seus recursos, e o que, ao contrário, a solicita; ou seja, a diferença entre alegorias e
exemplos.
Assim, o jogo de xadrez, por diversos aspectos, é mencionado centenas de vezes, ajudando a compreender bem, entre outras muitas coisas, o
que são sistemas de linguagem regrados, nos quais as partes são definidas
contextualmente e cujos símbolos mobilizam ações, de sorte que a pergunta sobre o que é uma palavra é bem iluminada por semelhante questão
acerca do que pode ser uma figura de xadrez. Entretanto, o xadrez não nos
solicita qualquer terapia, nem se reveste de qualquer confusão conceitual.
Não se dá o mesmo com as cores, essa dimensão misteriosa da experiência,
que por tudo comportaria contingência e quase arbítrio subjetivo, vendose contudo eivada de necessidade. Ao tocar a essencial questão filosófica
da relação entre necessidade e contingência, colocando-se como uma das
condições para uma unidade possível da experiência sensível, ao solicitar,
portanto, uma trama autoterapêutica, a cor é exemplo, enquanto o xadrez,
por sua feita, por não alimentar imagens ou solicitar terapia, é uma alegoria
das mais úteis, ilustrando bastante bem, entre outras coisas, a autonomia
da linguagem, sem que julguemos necessário em seu caso apontar para
objetos como fonte da significação. Por conta dessa distinção, queremos
crer, requintes técnicos podem ser bastante úteis, mas não dão por si a
medida da exigência filosófica, sendo uma clara distorção e uma má ociosidade confundir o objeto e a razão da filosofia com seus instrumentos e
expedientes.
Assim com as cores, como com as dores, crenças, interpretações,
significação, etc., os problemas gramaticais solicitam terapia, e parecem tão
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resistentes ou indestrutíveis, porque assentam em velhas maneiras de pensar,
estão envolvidos com velhas imagens, que impregnam nossa linguagem.35
A terapia seria superficial e em nada se distinguiria de um Hokuspokus, não
estivessem os homens imersos, enredados, fundamente, em confusões gramaticais, para as quais parecem mesmo tender.36 Em seu resultado nenhum,
a filosofia depara-se com absurdos triviais, e as marcas deixadas por seu choque com esses limites da significação, por seu lançar-se contra as fronteiras
da linguagem, deixa bem evidente o valor de tais movimentos – movimentos
que, ao fim e ao cabo, envolvem progressos lentos, que em nada impedem
o retorno das mesmas imagens. Como se trata de um trabalho terapêutico
e não da aplicação de uma mera técnica, problemas serem resolvidos é algo
equivalente a dificuldades, perturbações, serem colocadas de lado, nada garantindo que não mais retornem.37 E é preciso não reproduzir a turbulência
que nos afeta no próprio método da procura,38 pelo qual pacientemente,
calmamente, constatamos fatos da linguagem.
35

36

37

38

Mais uma vez, referindo-se a Lichtenberg: “Warum die grammatischen Probleme so
hart und anscheinend unausrottbar sind — weil sie mit den ältesten Denkgewohnheiten, d.h. mit den ältesten Bildern, die in unsere Sprache selbst geprägt sind, zusammenhängen” (WITTGENSTEIN, L., TS 212, p. 1176).
“Die Sprache hat für Alle die gleichen Fallen bereit; das ungeheure Netz gut [erhaltener| gangbarer] Irrwege. Und so sehen wir also Einen nach dem Andern die gleichen
Wege gehen und wissen schon, wo er jetzt abbiegen wird, wo er geradeaus fortgehen
wird, ohne die Abzweigung zu bemerken, etc. etc.. Ich sollte also an allen den Stellen, wo falsche Wege abzweigen, Tafeln aufstellen, die über die gefährlichen Punkte
hinweghelfen.” (WITTGENSTEIN, L., TS 212, p. 1180.)
“(Statt der turbulenten Mutmaßungen und Erklärungen [wollen wir ruhige [Darlegungen| Konstatierungen] [sprachlicher Tatsachen geben.| ( —von sprachlichen
Tatsachen geben— ).])| wollen wir die ruhige Festsetzung sprachlicher Tatsachen.)]”
(WITTGENSTEIN, L., TS 212, p. 1200.)
“(Die meisten Menschen, wenn sie eine philosophische Untersuchung anstellen sollen, machen es wie Einer, der äußerst nervös einen Gegenstand in einer Lade sucht.
Er wirft Papiere aus der Lade heraus — das Gesuchte mag darunter sein — blättert
hastig und ungenau unter den übrigen. Wirft wieder einige in die Lade zurück, bringt
sie mit den andern durcheinander, u.s.w.. Man kann ihm dann nur sagen: Halt, wenn
Du so suchst, kann ich Dir nicht suchen helfen. Erst mußt Du anfangen, in Ruhe
methodisch eins nach dem andern zu untersuchen; dann bin ich auch bereit, mit Dir
zu suchen und mich auch in der Methode nach Dir zu richten.)” (WITTGENSTEIN,
L., TS 212, p. 1202-1203.)
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Não é por ser uma sofisticaria especiosa, mas sim por ser uma empreitada, bem trabalhosa, de esclarecimento dos usos da linguagem em
paciente desatar de nós que, então, nenhuma geração futura pode fazer seu
tal legado ou tê-lo simplesmente como herança, sem vivenciar os limites
mesmos da linguagem, sem reconstruir a seu modo a passagem da questão metódica essencial, que faz com que a filosofia, cuidando do sentido,
seja também a “gerente da gramática” – com o que se obriga a separar o
possível do necessário e a dar conta de toda dimensão de fundamento da
experiência.
Por isso também, filosofia e ciência, por irmanadas que possam ser,
trilham inevitavelmente caminhos opostos, ao menos no que se refere a
sua aderência ao progresso e à civilização, que todavia fornecem a ambas
um contexto e uma limitação, servindo-lhes como pedra de toque para
o sentido de suas posições. Quisemos assim investigar em que medida o
explícito conservadorismo de Wittgenstein, ao confrontar-se com a civilização ocidental, com as trevas de nosso tempo, com o americanismo e suas
medidas, pode ser visto como um essencial e necessário exercício de crítica
filosófica, para a qual não é absurdo pensar a idéia de progresso como uma
grande armadilha.39 Dessa forma, em meio a sua negatividade, podemos
bem simpatizar com seu desinteresse pela simples construção, típica da
ciência, reconhecendo ser preferível a visão cristalina dos fundamentos de
construções possíveis, própria apenas da filosofia.40 Talvez então possamos
nos situar entre aqueles poucos leitores cujo espírito seria simpático à sua
resistência extemporânea – os únicos, diz ele, que o entenderiam. Leitores
que, contrários à tônica de nossa civilização, resistem à urgência de nossas
instituições e, com Wittgenstein, sabem que, “na corrida da filosofia, vence
quem consegue correr mais devagar. Ou quem chega por último”.41

39
40
41

Cf. WITTGENSTEIN, L., Culture and Value, p. 56.
Cf. WITTGENSTEIN, L., Culture and Value, p. 7.
WITTGENSTEIN, L., MS 121, p. 36r.
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Segunda parte:
Aspectos da Subjetividade: Percepção

Linguagem e Percepção
1. O empirismo clássico desconfia das ilusões do sensível, das imagens duplas, dos espelhos, conquanto deles se sirva em abundância, sendo
bastante sua a crença de que, ao fim e ao cabo, a sensação pode corrigir a
sensação; e a experiência, bem observada, sempre pode garantir sozinha
sua unidade. Analisamos os fenômenos, e um equívoco qualquer da sensação seria reconduzido a seu lugar, como quando somos levados a pensar
existentes acidentes que, dirá um Hobbes, não são mais que aparências e
aparições, uma vez que, no mundo mesmo, fora de nós, nada haveria além
de movimento. Dessa forma, por exemplo, “a sensação me diz, quando
vejo diretamente um objeto, que a cor parece estar no objeto”; por outro
lado, porém, é também “a sensação que me diz, quando vejo por reflexão
um objeto, que a cor não está nele”.1
A trama do sensível cifraria bem o que se pode dizer, ou melhor,
ofereceria critérios para o que se pode dizer com verdade. Em uma fórmula
mais simplória, a experiência, uma vez reconciliada no fenômeno, poderia
ser o fundamento seguro do conhecimento e mesmo de sua possibilidade.
Em seu papel de resistir ela mesma à farsa ou à ilusão, de como decide e
deixa dizer com segurança, seria exemplar a breve história do milagre de
Santo Albano, tal como Hobbes nos relata, em 1640:
Conta-se que, na cidade de Santo Albano, alguém se proclamou miraculosamente curado de cegueira congênita por
Santo Albano ou por algum outro santo; e que o Duque de
Gloucester, tendo presenciado o fato, para se certificar da
verdade do milagre, perguntou ao devoto: De que cor é isto?
É verde, respondeu o homem, denunciando-se e sendo punido como impostor.2

Com efeito, o homem teria traído um saber anterior do uso apropriado
de nomes da linguagem, um saber tal que, dependendo da visão, ou seja,
1
2

HOBBES, Thomas, A Natureza Humana, p. 56.
HOBBES, Thomas, A Natureza Humana, p. 85.
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dependendo da experiência dos efeitos das coisas sobre nós, suporia necessariamente um aprendizado, o acréscimo de uma marca, um complemento
do sensível ao sensível.
Quanto ao milagre de Santo Albano, talvez empiristas e racionalistas
concordem com uma punição ao impostor – quem sabe, a pena capital. Não
vamos, porém, discutir essa nossa crença de que, sobre cores, aprendemos
pelos olhos, de sorte que sempre seríamos tributários de uma ostensão, à qual
se seguiria alguma taxonomia. No campo visual, interessa-nos aqui sua organização e nossa capacidade de nele, mediata ou imediatamente, reconhecer
estruturas. Por isso, cabe imaginar se deveria ser necessariamente punido, se
tal indivíduo seria necessariamente um impostor, caso o Duque lhe pedisse
para distinguir tão-somente pelos olhos, digamos, um cubo de uma esfera.
Se lhe tivesse sido feita uma tal pergunta, estaria antecipado em
cerca de 50 anos um célebre experimento de pensamento,3 consagrado
por John Locke, que então transcrevia o “engenhoso problema” que lhe
fora proposto em carta por William Molyneux, indagando acerca de um
homem nascido cego, ao qual se faça com que veja, se ele saberia distinguir
pela visão o que antes aprendera pelo tato – no caso, a diferença perceptível
entre uma esfera e um cubo. Conhecido como o problema de Molyneux,
tal experimento de pensamento viria a tornar-se, segundo Ernst Cassirer,
o problema teórico fundamental e geral, em torno do qual se reúnem todas as investigações da teoria do conhecimento e da psicologia do século
XVIII, a saber, “se o sentido, enquanto tal, é capaz de construir para nossa
consciência a forma do mundo das coisas ou se necessita da colaboração de
outras forças psíquicas e quais seriam elas”.4
3

4

Experimentos possíveis e, em tese, realizáveis, mesmo beirando o absurdo, são científicos. Eles são extremamente úteis à investigação científica, à qual devem servir. Porém,
experimentos conceitualmente possíveis, mas que se situam além de nossa esperança
ou interesse em realizá-los, esses são propriamente filosóficos, parecendo ser sua tarefa
precípua a de apenas explicitar o sentido dos termos envolvidos na experiência proposta. Nesse caso, o problema do cego, em vez de se voltar ao que vemos ou a como
vemos, parece ensinar-nos o que cada perspectiva filosófica está disposta a definir como
sendo ver.
CASSIRER, Ernst, Filosofía de la Ilustración, p. 129. Podemos bem duvidar que um
programa de investigação comum seja possível em filosofia. Em todo caso, exatamente
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Ora, Ernst Cassirer nunca foi grande entre nós. Lembro como era
levado pouco a sério, o que talvez seja uma injustiça, mas em função da
suspeita bastante sensata de que um pensador não pode, ao mesmo tempo,
ser erudito e profundo. Sempre desdenhamos um pouco seu Kant e muito
suas grandes sínteses. Com efeito, tomado isoladamente, talvez faça pálida figura diante, digamos, de um Vuillemin, um Lebrun, um Paton, um
Vleeschauwer. Sua obra, então, sempre parece deixar a desejar no detalhe,
embora a arquitetônica do conjunto, convenhamos, seja impressionante.
Se é assim, não sendo o melhor guia para uma questão concreta, podemos apreciar contudo seu grande poder de síntese, sua visão para questões
mais amplas, em virtude da qual pôde inventar alguma unidade para sua
monumental O Problema do Conhecimento na Filosofia e na Ciência da Modernidade e fazer boa figura com sua Filosofia da Ilustração. E exatamente
nessas duas obras ele soube reconhecer um importante fio condutor, um
autêntico programa produtivo de investigação filosófica para a modernidade, cifrado em um problema que, por sua fecundidade, ainda nos desafia.
Tal programa de investigação da percepção foi então especialmente
caro ao empirismo, nesse caso, por lançar a pergunta pela equivalência entre as verdades do tato e as da visão. Em jogo, o mistério de uma distância,
uma extensão, ela mesma imperceptível e, entretanto, dada aos sentidos,
como assinala Voltaire:
É claro que a distância não pode ser percebida imediatamente
por ela mesma; pois ela não é senão uma linha do objeto a nós.
A distância termina em um ponto; nós não sentimos a não ser
esse ponto, e esteja esse objeto a mil léguas ou esteja a um pé de
distância, esse ponto é sempre o mesmo.5

Não sentimos, pois, nos pontos mesmos que nos afetam a retina
a distância em que se encontram – ao contrário de um objeto cuja du-

5

por fascinar a reflexão filosófica por séculos, cruzando fronteiras geográficas, linguísticas e de estilo, mesmo ao preço de ser a cada vez reinventado, esse tema nos pareceu especialmente propício para homenagear um pensador como Carlos B. Gutiérrez, capaz
de transitar com profundidade e elegância em tradições filosóficas diversas, e a quem a
versão inicial deste capítulo foi dedicada.
Cf. VOLTAIRE, Elementos da Filosofia de Newton, p. 100ss.
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reza sentimos pelo toque ou, pelo gosto, se doce ou amargo. Dados em
ordenações distintas, segundo registros em tese incomensuráveis, restaria
misteriosa a tradução do espaço das cores em um espaço dos sons ou em
um espaço do tangível, estando ainda afastada, no século XVIII, sua subordinação a um comum espaço lógico, no qual se resolveriam, em última
instância, linguagem e mundo. Voltaire, em toda sua consideração, simplesmente copia Berkeley, compra sua solução sem lhe entender o alcance,
posicionando-se entre os que acreditavam impossível uma resposta honesta
do cego recém-saído das sombras.
Com independência das respostas possíveis, quase todas dependentes de como compreendemos o problema, é fácil notar quão fundamente
ele desafia o empirismo, apontando para um espaçamento lógico prévio à
experiência ou, ao contrário, a ser aprendido, um espaçamento que, todavia,
se afigura como condição para deslocarmos a experiência, por assim dizer,
do campo do dado ao campo da significação. O problema serve ainda para
suprimir pressupostos sobre os quais se formulava o que implicaria paradoxos, como se avivasse uma visão ingênua sobre a percepção – em particular,
a noção de um momento inicialmente informe e esmigalhado em sensações
simples, entretanto estáveis, de sorte que uma ordem poderia aí organizarse e ser reconhecida, embora tal suposição inicial de simplicidade informe
tampouco nos deva necessariamente dar qualquer percepção perspectiva do
espaço, desaparecendo, de um golpe, distância, profundidade, etc.
Como é construído e empírico o que parece prévio e necessário?
Afinal, reduzido o sensível a uma relação causal, da ordem do mecanismo,
tampouco se explica a profundidade. Marcando nossa visão, cujo anteparo
também seria plano, por que olho se reconheceria o que já está presente na
retina? Não sendo imediato o conhecimento ou reconhecimento da profundidade, ele só poderia advir da experiência. Com isso, porém, “rechaçase decididamente todo a priori do espaço e a questão de sua universalidade
e necessidade cai sob nova luz”, como se o ser necessário do espaço fosse
doravante dependente de um aprendizado e, pior ainda, de nossa organização psicofísica.6 E mais: dependentes de um aprendizado, o espaçamento
6

CASSIRER, Ernst, Filosofía de la Ilustración, p. 133.
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da visão e o do tato deixariam de coincidir, sendo sua necessidade uma
aposta empírica, mas uma, por assim dizer, quando os dados desde o início
já teriam sido jogados.

2. O problema explicita uma tensão essencial no deslocamento da
pura sensibilidade ao terreno do juízo, inclusive ao destacar a possibilidade
de esse terreno ser-lhe constitutivo e prévio. Interessa-nos, porém, mais
que apontar seu alcance e sua história, identificar no problema ele mesmo
sua natureza e as razões de seu extremo interesse filosófico. Afinal, por que
o problema implica uma pauta tão rica? Por algumas razões, é claro, sendo
óbvio que se torna central e valioso pelas ilusões que alimenta ou contém.
Primeiro, ele se situa mal definido entre ser um Gedankenexperiment
e ser um experimento efetivo, fazendo concorrer linhas de investigação muito distintas. E, com efeito, o problema se transforma quando, por obra de
um desses cirurgiões cujas mãos seriam guiadas pelas exigências mais elevadas do espírito, ele parece poder ser decidido por experimentação. Há,
porém, uma grande perda caso se transforme em objeto de um experimento
científico. Afinal, sua riqueza está antes na investigação de suas condições de
inteligibilidade, no que o torna significativo, e não exatamente em sua verdade. Ou seja, mesmo sendo cirurgicamente providenciado um “experimento”,
mesmo sendo possível a situação clínica inicial de um cego recobrar a visão,
o problema não se resolve empiricamente, sendo instigante pelo que supõe
em sua formulação e não pelo modo como pode ser resolvido.
Segundo, a análise da experiência que apresenta ou sugere faz o imediato dividir-se em muitas etapas, cada qual bastante rica em preconceitos
filosóficos. O problema começa com a separação artificial dos momentos,
com uma análise do que é prévio à percepção e que ainda carece de sentido,
operando a análise dos passos envolvidos quase como uma dissecação do
campo visual que, ao retirar-lhe a unidade originária, menos o esclarece e
mais e mais nos lança em uma corrida cética.
Na percepção própria da visão de uma esfera, nessa que poderia
recuperar pelos olhos uma profundidade antes agarrada pelas mãos, tería-
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mos um plano bidimensional no qual primeiro veríamos sensações diversamente coloridas. A unificação no formato de um círculo suporia já um
trabalho, pois reúne cores diversas, unifica uma superfície diversamente
sombreada. Que esse círculo aponte para algo diverso dele mesmo, ou seja,
que apresente uma esfera, isso já supõe dois outros trabalhos, o de ser visto
como uma esfera ou, em algumas soluções, o de ser signo de uma esfera.
Temos, então, um primeiro momento: formar uma unidade no
plano supõe um exercício, uma organização de percepções imediatas de
cor. O sombreado deve poder ser visto como fazendo parte da unidade,
como um tecido inteiriço – o que, para alguns, já suporia o acréscimo de
um juízo, talvez jungido à visão. E um segundo momento: fazer com que
tal unidade bidimensional seja signo de um objeto tridimensional suporia
uma aprendizagem, uma experiência, um juízo que não poderia restringirse à visão.7 Assim, mesmo sendo capaz de formar uma unidade, o cego
(não mais cego e ainda cego para certos aspectos) seria incapaz de torná-la
um signo. Um juízo constituiu o imediato, mas ainda dependeria de uma
mediação, de algo que complemente a unidade da experiência. Entretanto,
mais fundamente, os dois momentos são questionáveis, inclusive porque,
assim constituídos, parecem inverossímeis.
A formação inicial da unidade, caso avancemos na análise, supõe
dois momentos: (a) as sensações não organizadas e (b) uma operação da
organização. Entretanto, também a produção de signos pode ser analisada
em dois outros passos: (c) uma organização reconhecida como tal e (d)
uma organização enquanto remetida a outra. É duvidoso que (a) possa
existir como momento primeiro ou separado e que, portanto, (b) lhe ocorra como um acréscimo – afinal, se não fosse colorido diferentemente ou
sombreado, não seria visto como esfera. Também é duvidoso que (c), uma
estrutura, se dê como não significativa e, logo, que (d) lhe seja um acréscimo – afinal, se já não fosse significativa, não teria como se organizar e, em
nenhuma hipótese, poderia traduzir outra dimensão.

7

Cf. PARMENTIER, Marc, “Le problème de Molyneux de Locke à Diderot”.
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Desde o início, o campo visual já é uma estrutura e, como tal,
não é coisa nem ideia, sendo difícil explicar essa trivialidade constitutiva, qual seja, a de ultrapassarmos sempre o visto e nunca haver tão somente um dado. Com isso, em alguma medida, o campo visual é imune
ao mero jogo de relações externas, causais, não podendo ser reduzido a
qualquer mecanismo retiniano, do qual entretanto jamais seria independente. A formulação do problema coloca, pois, uma pauta de investigação
por espalhar dicotomias, fazendo permanecer misteriosa a ligação entre
o mecanismo da visão e o do tato, sua trama de relações externas, e a
fenomenologia da visão e a do tato, com sua trama de relações internas,
sem as quais não se acumpliciariam em favor da unidade da experiência.8
O problema, prenhe de impasses filosóficos, supõe assim a distinção entre visão e tato, entre sensação e percepção, entre imediato e mediato, entre organização e significação, entre dado e experiência. E, entre
esses polos, podemos bem adivinhar fantasmas: atenção, juízo, sujeito. Ou
seja, um inteiro pacote metafísico, a solicitar talvez indevidas contribuições
científicas que lhe forneçam bons exemplos.

3. Nosso problema é, pois, a unidade da experiência. Dada antes
que a pensemos, ela logo se dissolve, de modo que uma inocente verdade
8

Por sinal, respostas muito diversas são possíveis. Diriam que o cego pode reconhecer o
cubo e a esfera, os que acreditam inata a conexão entre sequências sinestésicas tácteis e
impressões visuais, mesmo que julguem que os cegos não possuam conceitos espaciais
genuínos. Ao contrário, poder-se-ia julgar que, não possuindo tais conceitos, a conexão entre o táctil e o visual deve ser aprendida. Mesmo julgando que os cegos possuam
conceitos espaciais genuínos, a resposta não é clara. Alguns, como Berkeley, podem
julgar que a específica conexão entre o quadrado tangível e o quadrado visível deva ser
aprendida. Outros, porém, como Leibniz, podem julgar que tal conexão seja inata ou
que, de modo talvez mais verossímil, tal conexão possa ser estabelecida, remontando a
características formais comuns a ambas as classes de conceitos. Uma resposta favorável
bem mais radical supõe que os cegos possuam conceitos espaciais genuínos e, mais
ainda, que o conceito táctil seja igual ao conceito visual. Que essa resposta radical seja
pertinente, eis algo que Gareth Evans se empenhou em estabelecer em um belo artigo, do qual retiramos aproximadamente essa classificação das respostas possíveis. Cf.
EVANS, Gareth, “Molyneux’s Question”.
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inicial se transforma na tarefa de recompô-la ou mesmo de inventá-la. O
mundo, afinal, se é a ordem que procuramos, também se nos antecipa, de
sorte que nele o olhar agarra o que pode ver. Por outro lado, sem tal antecipação, o espírito humano seria improvável, e uma ciência das coisas ela
mesma impossível, pois somente contra um solo já eivado de estruturas o
semelhante e o diferente poderiam descrever sua trama de coisa e conceito.
Diante de questões assim, em especial as relativas ao campo visual,
que ameaçam quebrar a unidade da experiência já no próprio visível (por
exemplo, com a separação entre o visto e o inferido), é significativo o esforço da Psicologia da Gestalt por responder à ligação estruturante entre as
condições físicas e o comportamento. A afirmação precípua é então a da
precedência da estrutura, que se apresenta como totalidade e, sobretudo,
de maneira espontânea. Com isso, a Gestalt reage de imediato a posturas
como a de um Helmholtz, que fariam acrescentar ao “realmente visto”
inferências de ordem diversa. Entretanto, a Gestalt o faz pagando o preço
de alguma imprudência ontológica, ao multiplicar o acervo das coisas com
o acréscimo de realidades singulares e autônomas, as totalidades independentes dos elementos que as compõem.
Um primeiro e central problema para uma perspectiva científica
(como, de resto, pretendera ser a da Gestalt) é o da observabilidade disso
que se deixa ver e, entretanto, não coincide com seus elementos visíveis e,
logo, mensuráveis.9 Parece-lhe, então, natural supor uma base física para o
que, evidentemente, não poderia reduzir-se ao mental. A analogia com sistemas físicos, nos quais aspectos dinâmicos vêem-se restringidos por aspectos topográficos, desanda então em abundância ontológica, a materializar a
oposição entre o exterior topográfico e o interior dinâmico. A boa equação
cobra assim seu preço, parecendo reeditar, onde menos esperaríamos, a
oposição entre o anímico e o corpóreo, sendo o corpo uma espécie de topografia acidentada, a restringir o dinamismo do espírito, que, não fossem
os constrangimentos desse mecanismo, largado a si mesmo, expandir-se-ia
gasosamente em todas as direções.
9

Cf. FALABRETTI, Ericson, “Merleau-Ponty e o uso da noção de estrutura”.
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A dificuldade não é pequena, sendo quase venial o pecado. Afinal,
não sendo soma, não se reduzindo a seus elementos, a observabilidade desse campo estruturado parece comprometida, sendo deveras forte a tentação
de cifrar a estrutura como uma coisa entre coisas, ainda que o façamos para
evitar sua mera redução a uma causalidade direta sobre elementos discretos. A solução da Gestalt é porém um belo ardil científico, fazendo-nos
transitar do observável no estímulo ao observável no comportamento, sem
que decorram evidentes as relações entre organização do percebido e significação, por exemplo, com o que passa a ser tomada como estrutura concreta e prévia exatamente a unidade a ser investigada. Em questão, então, a
visibilidade da estrutura – objeto central de uma psicologia da forma, mas
também, como queremos mostrar agora brevemente, um problema que
acompanha a obra inteira de Wittgenstein.
O próprio Tractatus não deixa de ser uma apresentação extensa da
necessária unidade entre linguagem e mundo, ou melhor, entre uma linguagem verifuncional e o mundo, mas enquanto definido como o que se
deixaria dizer em expressão extensional. O cubo de Necker, figura ambígua
usada como ilustração no Tractatus, talvez seja então um sintoma de uma
dificuldade, a saber, aquela presente em traduzir a apreensão de estruturações distintas de uma imagem como simplesmente relativas a dois fatos.
O cubo é mesmo elucidativo. Que cada aspecto notado corresponda a um
fato independente é posição implicada pela supressão do sujeito em cada
juízo, mas também, eo ipso, pela recusa inicial de que a forma possa ela
mesma ser dita. Caso contrário, seria preciso pagar o preço da inclusão do
sujeito como parte da análise do juízo, embora saibamos que acrescentá-lo
aos demais componentes (entre os quais a própria forma) é fonte de paradoxos, como os presentes na teoria do juízo de Russell, que obrigara assim
a dizer o que, não obstante, deve permanecer inefável.
Com sua solução, baseada na distinção entre mostrar e dizer, Wittgenstein evita as dificuldades de uma teoria da significação que acaso se
ponha na dependência de uma teoria da verdade, mas sua demarcação definitiva do espaço lógico (pela qual se resolveria a unidade entre linguagem
e mundo) deixa como mera promessa a tradução possível do campo visual
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em proposições que o descrevam específica e adequadamente, sem conflito
com tais determinações universais da dizibilidade. Desse modo, o fracasso
inicial do Tractatus, aquele expresso no não cumprimento da promessa
contida no aforismo 6.3751, pode ser interpretado como uma impossibilidade de traduzir o sensível e suas dimensões qualitativas, contínuas, segundo a forma geral da proposição, que só poderia ser a aplicação sucessiva da
operação de negação simultânea ao conjunto das proposições elementares
e, nessa exata medida, daria conta da representação do discreto.
Tal impossibilidade é explicitada no “fraco e pouco característico”
artigo “Some Remarks on Logical Form”, e teria conduzido Wittgenstein
ao projeto de uma linguagem fenomenológica, com a qual, antes de uma
apresentação fisicalista do mundo, pretendeu recuperar-lhe uma trama
prévia de experiência sensível e, pasmem, de necessidade. Por isso, dado o
impasse lógico, percebe ser necessário retornar à filosofia, ou seja, percebe
poder não ser intocável e definitiva a constituição do espaço lógico no
Tractatus, pelo qual se cifraria a unidade dos espaços regionais e da experiência. Ele decide, pois, voltar ao trabalho, talvez para evitar o desastre, e
retorna a Cambridge, como escreve a Schlick, em 18 de fevereiro de 1929,
para “tratar do campo visual e de outras coisas”.
Como sabemos, seu projeto de uma linguagem fenomenológica
mal se esboçou e logo foi abandonado, segundo acredito, pelo simples
motivo de não ser possível (ou sensata) sua própria formulação, uma vez
que subordinaria o anseio fenomenalista de uma linguagem plástica aos
ditames severos de uma linguagem hipotética, determinada pelo ideal de
exatidão. O projeto mesmo, portanto, seria paradoxal, a exemplo de como
é levado a cabo no célebre desenho de Ernst Mach: o esboço de seu campo
visual visto do olho esquerdo, pelo qual Mach pretendera reproduzir exatamente o que vira, colocando-nos em posição de traduzir com precisão o
vago, destacar e medir o que só pode permanecer como um fundo, tornar
figura o que, todavia, apenas nos permite ver. O esboço de Mach, pretendendo restituir-nos um campo visual, anula suas tensões, uniformiza o
diverso, reduz a visão ao físico. Desse modo, a visão do todo é transposta
pela visão de um olho que atenta a cada ponto e por eles passeia sem con-
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tudo deslocar-se. Com isso, somos postos em seu campo visual, como se
um campo tivesse um dono e, mais ainda, no caso da figura desenhada por
Mach, como se um campo visual pudesse ter bigodes.
Não cabe recuperar aqui o argumento sobre o abandono por Wittgenstein desse projeto.10 Importa, porém, registrar que, enfrentando diretamente a distinção entre linguagem fisicalista e linguagem fenomenológica
e, enfim, reconhecendo que a linguagem ordinária cifraria a gramática do
que podemos ver e, com isso, perfaria o trabalho de uma linguagem fenomenológica, Wittgenstein apresenta nesse momento da obra um primeiro
enquadramento para figuras ambíguas, como a célebre figura de MüllerLyer. A dificuldade em compreender tal figura estaria em aplicar ao que
vemos os critérios do que também podemos medir, fazendo-nos confrontar, por assim dizer, visão e tato. A figura seria ambígua para a visão, mas
apenas transitando do que propriamente “vemos” ou “vemos como” para o
que, em outro sentido, medimos.11 A dificuldade resultaria, então, para usar
um vocabulário anacrônico, da confusão entre jogos de linguagem, por nos
vermos compelidos a evocar recursos da linguagem dos objetos ao tratarmos dos fenômenos, de modo semelhante a quando subordinamos o qualitativo ao quantitativo ou quando, quem sabe, espacializamos o tempo.
Registro também que, à diferença daqueles que (como Bento Prado
Neto) acreditam, com boas razões, dever-se tal abandono ao problema
da expressão do tempo, continuamos a considerar centrais as dificuldades
relativas às cores e ao campo visual. Há mesmo excelentes argumentos em
torno do tempo, devemos admitir, mas não talvez os melhores documentos. Em todo caso, o debate enriquece a reflexão sobre o período intermediário da obra de Wittgenstein, não sendo inverossímil que ambas as
nossas posições estejam corretas. Abandonado, porém, o projeto de uma
expressão plástica do campo visual, o diálogo futuro com a Gestalt torna-se
mais intenso, com o tema da estrutura que se deixa notar, de aspectos que
12

10
11

12

Cf. SALLES, João Carlos, A Gramática das Cores em Wittgenstein.
Vale notar que tal figura não seria ambígua ao tato, embora possamos imaginar situações outras em que o tato ver-se-ia embaraçado, e não a visão.
Cf. PRADO NETO, Bento, Fenomenologia em Wittgenstein.
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“vemos como”, sendo afinal um problema duro como um granito esse de
sempre vermos mais do que vemos.

4. O interesse progressivo de Wittgenstein pela Gestalt deve tam-

bém decorrer do fracasso do Tractatus. Através desse tema (o da expressão
dos fenômenos) sugerimos um modo de organizar a obra e de conferir
alguma unidade a momentos seus bastante afastados. Entre wittgensteinianos, convenhamos, essa afirmação seria desastrosa. Com certeza, está longe
de ser um lugar comum entre comentadores e, por isso, deve mesmo ser
falsa. Entretanto, há vantagens em nosso absurdo. Em especial, se temos
razão, os escritos de filosofia da psicologia (sobre a Gestalt ou sobre o behaviorismo), com os quais se ocupou bastante após a redação das Investigações
Filosóficas, devem passar a ser lidos, na mesma linhagem, como escritos
radicais de uma lógica filosófica não mais infensa à rudeza de nossas formas
de vida.

Com efeito, não havendo mais uma redução possível do espaço das
cores ao espaço lógico, tampouco haveria (de uma vez por todas, sem um
solo perspectivo, mas não relativístico, em que se tece a necessidade) uma
única tradução possível do visível no tangível. Em sendo assim, apresentando a diversa gramática entre o ‘ver’ e o ‘ver como’, Wittgenstein deve
retornar à ligação entre linguagem e mundo (ao problema de Molyneux,
se quiserem), mas agora para agarrar a unidade da experiência em uma
dimensão pragmático-linguística. É, pois, nesse contexto de investigação
das condições da significação que pode interessar a Wittgenstein o emprego da expressão ‘ver como’, correspondente ao fenômeno de “notar um
aspecto”.
O emprego do “ver como” diferencia-se do simples “ver”.13 Com
ele, à pergunta “O que você vê ali?”, não se responderia com uma cópia do
visto, uma vez que a mera reprodução ou multiplicação especular do cam13

Retomamos aqui (por vezes, à letra) reflexões sobre a oposição entre o “ver” e o “ver
como” que desenvolvemos com bem mais detalhe às páginas 284-317 de A Gramática
das Cores em Wittgenstein.
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po visual nada acrescentaria a quem fosse cego para o aspecto. A semelhança não se vê pela semelhança. Assim, com independência do que vemos,
parecem distintas as regras de fechamento da significação e, mais ainda, as
regras da expressão do próprio fenômeno, entretanto sempre estruturado.
O “ver como”, porém, é difícil de agarrar e nada tem de unívoco.
Primeiro, parece comportar-se, ao mesmo tempo, como estado e como
disposição. É ver e, não obstante, também é pensar, com o que se explicita o fato mesmo de o campo visual, quando nele notamos um aspecto,
não mudar em nada e, num átimo, ser de todo diferente. Nesses casos,
podemos estar passando (sem mudança no visível, por acomodação ótica
espontânea ou por meio da vontade) de uma imagem confusa a uma ordenada, de uma organização a outra ou ainda por uma alternância de fundo
e figura. Um certo phrasieren impor-se-ia ao sensível, qualquer que ele seja,
pois notamos aspectos em uma música ou mesmo pelo tato.
O “ver como”, sendo denso como o “ver”, não pode contudo dispensar uma mudança, algo que pareceria indicar um centro da significação
exterior ao visível e que o simples ver parece poder dispensar. Entretanto,
esse simples ver não é mais que uma ilusão, um resultado tardio da análise, um certo recurso ocioso da filosofia, tanto mais forte quanto mais
profundamente a linguagem se coloca em férias. E aqui, em sua análise
da distinta gramática do ‘ver’ e do ‘ver como’, cumpre logo abolir a distância de princípio, que antes separaria atividade e passividade da retina. Ao contrário, nos dois casos, mesmo sendo eles distintos, podemos
dizer que interpretamos e vemos como interpretamos, sendo tais estados também descritíveis com o vocabulário próprio de uma atividade.
Diante de um fenômeno de alternância na organização do campo
visual, pergunta Wittgenstein, “vejo realmente a cada vez algo diferente; ou
apenas interpreto de modo diferente o que vejo?” Nessa pergunta, encontram-se em confronto a posição de Köhler e a posição de um Helmholtz,
nativismo e empirismo.14 Fiquemos aqui, e de modo breve, apenas com
14

Vale notar que a referência ao problema de Molyneux foi transportada ao século XIX e
depois ao XX exatamente nos termos da controvérsia entre nativismo e empirismo na
psicologia, podendo assim Wittgenstein, por esse meio, ser de fato associado ao tema
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sua leitura de Köhler, para cuja posição Wittgenstein parece inclinar-se,
sem com ela coincidir: “Vejo realmente a cada vez algo diferente; ou apenas interpreto de modo diferente o que vejo? — Estou inclinado a dizer o
primeiro. Mas, por quê?”15
Ora, primeiro, concorda com o projeto da descrição fenomenológica do ver efetivo proposto pela Gestalt. Dessa forma, não julga ser melhor
um observador treinado que porventura retorne ao ver após uma introspecção qualquer.16 Recupera assim a intuição antiga de não haver uma verdade
do visível, mas apenas modos de organização, para os quais contribuem
decisivamente distintos jogos de linguagem, ou seja, distintos gestos de
seleção de aspectos, aplicações de palavras entremescladas por ações, para
as quais é decisiva a confirmação do sentido da regra pelo reconhecimento
e incorporação de seu emprego. Um visto sotoposto à visão seria uma fantasmagoria. Ao contrário, eis como Wittgenstein descreve uma fotografia
não-colorida, por assim dizer, tal como a viu:
O ferro trabalhado tinha cor de ferro, o cabelo do jovem
era loiro, negras as peças de metal, cor de zinco o alambrado, embora tudo estivesse apresentado nos tons mais claros e
mais escuros do papel fotográfico.17

E, adiante, pergunta-se:
Vejo realmente loiros os cabelos do jovem na fotografia?! — Vejo-os cinza? Infiro apenas que precisa ser na realidade loiro o que
aparece assim na imagem? Em um sentido, eu os vejo loiros; em
outro, cinza mais claro e mais escuro.18

A proximidade com a Gestalt reforça-se ainda por outros aspectos, como quando Wittgenstein reconhece não ser possível subtrair ao ‘ver
como’ sua duração. Entretanto, Wittgenstein também se afasta da ilusão
ontologizante da Gestalt, que comungaria com seus opositores a ilusão de

15
16
17
18

do cego, mesmo sem o formular. Cf. DAVIS, John, “The Molyneux Problem”.
WITTGENSTEIN, L., Philosophische Untersuchungen, seção xi, p. 550.
Cf. SALLES, J. C., A Gramática das Cores em Wittgenstein, p. 294.
WITTGENSTEIN, L., Bemerkungen über die Farben, III, § 117.
WITTGENSTEIN, L., Bemerkungen über die Farben, III, § 271.
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uma experiência sensorial pura. E, ainda contra Köhler, cumpriria acentuar um aspecto da expressão do fenômeno. Se o aspecto não pode ser reproduzido com uma cópia, a linguagem não deixará nesse caso de socorrer
a linguagem. A forma chama aqui a forma, mesmo que sob vestes as mais
estranhas. Nesse caso, então, o ver deve tornar-se comportamento, ou seja,
para ele há critérios públicos. Imaginar, com toda tradição, que seja coisa
íntima e inobservável é sim uma forte e especiosa proposição gramatical.19
A dissolução do enigma parece tornar-se enfim possível quando
a forma passa a ser colhida por um espírito que anda, que não se move
sem corpo, que pode então notar o aspecto como uma Äußerung, e logo
como um critério da presença do fenômeno. Dessa maneira, Wittgenstein
pode mostrar uma atividade, uma descrição de uma vivência visual segundo uma interpretação, sem precisar recorrer a uma subjetividade inefável
e também sem precisar negar sua presença. Não é um objeto interno que
nos garante ser autêntica a vivência, nem ele fundamenta os jogos por que
podemos ensinar outrem a ver como. A percepção do aspecto e, digamos,
sua natureza ou mesmo presença não se nos revelam por introspecção, cabendo então evidenciá-las em comportamentos específicos.
É ilustrativa desse recurso ao comportamento como modo tão-somente de fechar o arco da significação a situação imaginada por Wittgen
stein. Andamos pela estrada e algo nos salta à frente. Ora, nossa exclamação de reconhecimento (Um coelho!) é ela mesma, enquanto expressão
simbólica, não apenas um sintoma, mas sim sobretudo um critério da vivência visual. Mais ainda, a exclamação, que se nos impinge, é critério,
tem duração, mas também é descrição e, por isso mesmo, expressão de um
pensamento.20 Com isso, dissolve-se o enigma, sendo a diferença entre notar ou não notar um aspecto transposta no modo diverso como a pretensa
experiência será expressa, ou seja, como será transposta em um comportamento que, então, é também linguagem. Pensemos, por exemplo, na
reação diversa quando entendemos ou não entendemos uma piada. Ela
se dá onde não coincide com um estado mental. Em uma saída um tanto
19
20

Cf. SALLES, J. C., A Gramática das Cores em Wittgenstein, p. 302.
Cf. SALLES, J. C., A Gramática das Cores em Wittgenstein, p. 306.
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behaviorista, o critério da vivência não poderia remeter ao que não fosse
linguagem, de sorte que enfim, ao contrário do afirmado por Köhler, o que
vemos, o que estamos autorizados a dizer que vemos, o que conseguimos
dizer que vemos, já são significações.
Behaviorismo: Scheußliches Wort.21 Por horrenda que lhe pareça a
palavra, é aqui irrecusável em Wittgenstein uma maneira behaviorista de
compreender a significação, mas trata-se decerto de um behaviorismo estranho, pois não nega nem afirma a existência de estados mentais, não
nega nem afirma relações causais entre o físico e o psíquico, não reduz a
completude, a saturação do gesto a seu resultado, nem pretende ter preferência diante de uma visão pneumática da significação ou do mental.
Erigidas como teorias, a visão pneumática e a visão behaviorista seriam
ambas ruins, mas ainda assim sobrevive certo behaviorismo na afirmação
frequente de o interno ter critérios externos, de a linguagem ser medida da
linguagem, de coincidirem no essencial (e não no empírico) significação e
comportamento.22 Com isso, porém, malgrado a ênfase no comportamento, Wittgenstein não menciona nenhum corpo. Ou melhor, é de duvidar
que lhe importe algum corpo efetivo ou ainda seja sua ciência do corpo
mais que uma ficção. Não obstante isso, com tal presença na significação,
um corpo aparece em gestos, em gritos, às apalpadelas, em contato com
formas, consistência, peso, temperatura, em contato com outros corpos,
com outros olhares. Como nunca na obra, a necessidade de articulação do
sentido parece solicitar sua presença como lugar de articulação do sentido,
lugar de entrelaçamento entre linguagem e mundo.

5.

O segredo da percepção estruturada e da unidade possível da
experiência faz sim ecoar o problema do cego de Molyneux. Mesmo sendo
de duvidar que possa haver um programa comum de investigação em filosofia, mesmo sendo claro que cada filósofo reinventa o problema inteiro e
o torna interno à sua reflexão, a riqueza desse enigma está no amplo arco
21
22

Cf. WITTGENSTEIN, L., MS 110, p. 53.
Cf. CERQUEIRA, D. & SALLES, J. C., “Comportamento e Significação”, reproduzido adiante.
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de possibilidades que nos abre, sendo ademais prova de sua atualidade que
perspectivas antigas pareçam encontrar novo fôlego, como se de algum
modo nos antecipassem respostas para o que ainda não nos perguntávamos.
Poderíamos pensar visão e tato como incomensuráveis, no sentido
de que uma ilusão como a de Müller-Lyer é ambígua para a visão, mas não
para o tato – à diferença de pensar que se solicitem, que sejam solidários.
Entretanto, contra essa análise que dissocia irremediavelmente visão e tato,
outra análise pode mostrar que a formulação significativa do problema da
visão pode ser traduzida no tato, e vice-versa. Pensemos, pois, no exemplo
inverso ao do cego – com o que mostramos a atualidade dessa pauta de
investigação, mesmo sendo ela apenas um campo de tensão e de diferença,
um pano de fundo contra o qual ainda nos movemos. Isso basta.
Imaginemos, pois, um ser de visão desprovido de tato (que, em
nossa língua, é quase como ser sem tino), um ser apenas vidente que recupera o tato por alguma arte cirúrgica. Pode ele agora, de olhos fechados,
reconhecer pelo tato esfera e cubo? Essa reviravolta no problema, devemos
ser justos, parece contida ou antecipada na obra de George Berkeley, que
renovou o problema, o tornou atual e, avant la lettre, wittgensteiniano.23
E sua resposta é negativa, mas em sentido radical, pois apenas com a inversão do problema a pauta de investigação mostra sua autêntica força
filosófica, uma que não pode desandar em algum experimento. Sem tato,
diria Berkeley, um espírito que sobrevoe o mundo não teria sequer uma
visão organizada: um espírito desencarnado tendo visão, mas não tato, não
poderia julgar distância ou profundidade.
Formulado às avessas, o problema parece também deixar claro que,
sendo possível entender a pergunta, ele (o antigo cego ou o novo tateante) pode ter a resposta. Esta seria a chave, uma chave linguística própria
de um Wittgenstein. Caso possa entender a pergunta, pode traduzi-la no
sistema que domina, e traduzir é equiparar o que já é significação. De certa forma, isso equivale a dizer que o espaço dos sons, o espaço das cores,
23

Aproveito para agradecer a Cláudia Bacelar Batista o estímulo de seus bons e constantes argumentos em favor de Berkeley, sobretudo quando exagerados.
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o espaço táctil, todos eles têm em comum algum espaço lógico, mesmo
que este não mais seja universal, pois um isomorfismo entre linguagem e
mundo é condição para a formulação do problema e de sua resposta, mas
um isomorfismo agora que não mais poderia ser anterior à práxis mesma
da linguagem.
A análise da visão como passível de resolução pelo tato trata nossa
aproximação ao mundo como independente do modo mesmo com que
nos acercamos dele e nele nos reconhecemos, como se a visão pudesse prescindir do trabalho da perspectiva e nosso ver singular só tivesse seu sentido
porque redutível a uma regra de subjetividade mais elevada, digamos, à
visão de Deus. Entretanto, a unidade da coisa não parece advir dela mesma, mas antes da cumplicidade com que a vemos, tocamos, ouvimos. Ela
não nos aguardaria se não nos lançássemos a ela. Não se nos daria à mera
representação, mas antes de tudo ao nosso toque. E, então, o mundo pode
parecer dispor-se diante de nós a nos aguardar, quando todavia ele se nos
antecipa.
Ao tornar concreto o expediente da representação, o problema do
cego parece evocar um corpo a mediar nosso pensamento das coisas, uma
transição inevitável de um sentido a outro, quando antes pareciam de todo
unidos – como se alguma opacidade ameaçasse uma liga prévia e consubstanciasse uma espécie de resistência do mundo, sem a qual tampouco se
fixaria sua unidade. O problema de Molyneux leva, assim, ao limite um
desafio posto ao empirismo. Como explicar a unidade da experiência que
a razão sempre pode suspender e atomizar? Como reconhecer no mundo
mesmo uma cifra comum a verdades talvez distintas e, a bem dizer, incomensuráveis: a verdade do tato e a da visão?
O problema incide sobre a unidade da experiência, à semelhança das ilusões óticas da Gestalt. Em sendo assim, embora seja passível de
tratamento experimental, com resultados independentes, o problema, no
que pode interessar à filosofia, não pode ser decidido por experimentos,
que supõem já constituído o campo mesmo da experiência. Desse modo,
a avaliação teórica de que o cego não pode decidir qual o cubo ou qual a
esfera, de que para decidir ele precisa de uma dádiva adicional (ou de uma
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experiência mais rica), não pode ser contestada por experimentos regulares, nos quais ele efetivamente decide e eventualmente acerta.
A solução do problema, não passando pela resposta produzida por
um milagre ou por uma cirurgia bem sucedida, antes remonta à estrutura da pergunta, ao modo mesmo com que a linguagem o acolhe. Em
suma, se pode ser compreendido, se pode ser formulado, pode ser respondido. Se o problema analisa a percepção em quatro etapas, padece em cada
uma delas de certo artificialismo, tendo sido criticada em cada momento
teórico. Resta talvez a diferença das soluções no modo mesmo por que
(dizendo-nos cada qual o que significa ver, o que aceitamos como sendo
a experiência) reestruturam a percepção efetiva, por exemplo, se lhe reconhecendo estruturas organizadas, anteriores à significação, ou as aceitando como significações estruturadas, colhidas de um golpe pela percepção,
mas irreconhecíveis sem uma sinalização linguística do que se nos constitui
como objeto.
Se for assim, a chave do problema parece bastante simples. Não
sendo um problema empírico, é um experimento de pensamento, um
modo de esgarçar uma trivialidade, a saber, a de poder ser reconhecida a
ligação entre visão e tato na medida mesma por que pode ser formulada.
O mundo, afinal, não se apresenta a nós como uma imagem ou uma lembrança, mas antes nos acompanha como uma respiração, mas uma que não
podemos interromper e é sem lacunas, mesmo quando suspensa por algum
esforço. Podemos assim dar-nos conta dele, atentar para ele, sem que ele
jamais esteja ausente. O instigante é como essa intuição, a pouco e pouco,
se materializa em uma concepção de linguagem na obra de Wittgenstein,
uma concepção pela qual, segundo a perspectiva própria dos seus jogos e
tendo em conta a rudeza do solo por que se inventa, ela se faz do mundo
que constitui e se permite dizer.
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Percepção e Cor:
Nota sobre o octaedro das cores em Wittgenstein
“Ein rötliches Grün gibt es nicht” ist den Sätzen verwandt, die
wir als Axiome in der Mathematik gebrauchen.
Wittgenstein, MS 133, p. 25r.

1. A percepção envolve enigmas de diversa ordem. Isso talvez por
parecer abrigar, a um só tempo, necessidade e contingência, dispondo-se
externa e íntima, no mundo e em nós, como se indefinida sua instalação
no reino do ser ou no da aparência. Não por acaso, alguns programas de
investigação bastante produtivos da história da filosofia voltaram-se a ela,
como a enfrentar um solo ou uma neblina, por cuja cifra importaria decidir inclusive a própria unidade da experiência e, com isso, a possibilidade
de esta ser conhecida.
Interessa-nos chamar a atenção para a ideia de que, formulados segundo interesses e matrizes teóricos distintos, muitos dos problemas suscitados pela percepção têm como pano de fundo o problema mais amplo da
unidade da experiência, de modo que, assim compreendidos, podem fazer
dialogar contribuições filosóficas relativamente afastadas. Por exemplo, um
programa célebre de investigação da percepção resulta da questão proposta
por Molyneux a Locke, qual seja, a de saber se um cego, que aprendera
pelo tato a distinguir cubos de esferas, tendo sua vista restaurada por uma
arte qualquer, os reconheceria e distinguiria de imediato, antes de os tocar,
e também se saberia, pela simples vista, que estão fora do alcance de suas
mãos, caso dispostos a grande distância.
O problema, para cuja solução muitos ensaiaram até experimentos
científicos, envolve questões filosóficas importantes, como a de saber se os
sentidos estão unificados por estruturas prévias, cujas medidas comparti-
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lhariam, ou se, ao contrário, lembrando uma fórmula de Voltaire, são e
permanecem três objetos distintos o coche que escuto do meu quarto, o
que observo desde minha janela e aquele em que enfim venho a entrar.1
Por esse ângulo (ao indagar se, como e quando os sentidos compartilham
suas medidas), podemos ver bem como o problema de Molyneux em muito se aproxima de questões que desafiaram a psicologia da Gestalt ou outros teóricos que trabalharam com ilusões óticas. Nesse sentido, a célebre
imagem de Müller-Lyer (que, desde 1889, desafia cientistas e filósofos,
fenomenólogos, psicólogos ou filósofos analíticos) interroga exatamente
a problemática unidade entre a verdade do visto (a de serem diferentes as
duas setas) e a verdade do medido, ou seja, a verdade de, para o tato ou por
recurso a uma régua, as setas terem o mesmo tamanho.
Por conta de desafios de fundo como esses, queremos crer, o problema de Molyneux, o inteiro programa da Gestalt e outros desafios da
percepção (em especial, os que envolvem cores), continuam a fazer confluir
contribuições convergentes ou opostas da filosofia e da psicologia em torno
da forma mesma do mundo e da possibilidade do conhecimento. Nessa
linhagem de problemas, pelos quais o dado aos sentidos parece solicitar ou
desafiar estruturas prévias do mundo ou do conhecimento, temos aqueles
relativos às cores. Nesse campo, uma das respostas importantes e das mais
radicais ao problema da unidade da experiência, inclusive perceptiva, é a
fornecida por Wittgenstein. No caso, queremos crer que, tendo naturezas
distintas suas respostas ao problema da expressão dos fenômenos, sua perspectiva comum consiste em afirmar um modo especificamente linguístico
de estruturação da experiência que, também no campo dos fenômenos,
se dispõe a uma expressão e, enfim, pode ser dita. Esse traço comum faz
remeter o problema inteiro da percepção a uma análise gramatical, às regras lógico-gramaticais de expressão da cor – o que, em seu caso, confere
singular interesse aos modelos cromáticos.

1

Cf. DEGENAAR, M. Molyneux’s Problem.
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2. Um vezo wittgensteiniano característico consiste em afastar soluções extralinguísticas, como as que fariam depender a solução de paradoxos de um exame da natureza da cor. Apesar desse traço comum à sua obra,
julgamos haver dois modos distintos de tratamento da cor, correspondentes a duas formas de compreensão dos modelos cromáticos. Um modelo
cromático pode servir simplesmente para localizar uma cor por confronto
a outras, marcando relações de incompatibilidade ampla entre todas elas.
Nesse caso, a própria expressão de cores se confunde com a expressão de
qualquer dimensão qualitativa, sendo as propriedades do modelo relativas
às cores, decerto, mas ligadas de perto à própria modelagem, às mínimas
e suficientes exigências de afiguração dadas a qualquer modelo. Contudo,
um modelo cromático pode servir também, de modo mais específico, para
marcar diferenças gramaticais entre as cores que, ainda assim, são irredutíveis a substratos empíricos, estabelecendo relações que preferimos enunciar
como sendo de incompatibilidade restrita, relações que envolvem muita
vez uma escolha e diferenciação pragmática entre cores.
O problema da exclusão das cores, típico da incompatibilidade ampla, está na origem do abandono de teses essenciais do Tractatus. “Isto é
verde e isto é vermelho”, referindo-se essas proposições em conjunção a
um mesmo fragmento monocromático, não parecem ter a forma de uma
contradição, embora comportem uma clara incompatibilidade. Por princípio, o Wittgenstein do Tractatus espera ver reconduzida tal expressão,
mediante análise verifuncional, à forma estrita de uma contradição, como
se, por exemplo, “ser verde” contivesse, às ocultas, a afirmação de “não ser
vermelho, azul, amarelo, verde mais escuro, etc.”. Conhecemos todos o
fracasso de uma análise nesses termos ou em assemelhados, cujo resultado
é a proposição, em “Some Remarks on Logical Form”, de um abandono do
princípio de independência de proposições assim elementares: Proposições
sobre cores que (em função de incompatibilidades no campo da expressão
de gradações, ineludíveis mas inexpressáveis de modo verifuncional) seriam elementares e todavia incompatíveis entre si.2

2

Cf. MORENO, A., “Wittgenstein: Fenomenologia e Problemas Fenomenológicos”.
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Se arriscarmos um modelo cromático propício à expressão de tais
relações entre cores, poderíamos lembrar, em primeiro lugar, de algo semelhante ao modelo de Schopenhauer, sendo a cor uma espécie de construção transcendental, instalada embora na retina, na qual traduzir-se-ia
a cor-sombra como uma divisão, uma fração, entre o branco e o preto.
Aparentemente, esse primeiro modelo, uma simples reta limitada pelo ‘0’ e
o ‘1’, poderia expressar satisfatoriamente a exclusão de uma cor em relação
às demais, uma vez que ser um ponto excluiria a possibilidade de ser qualquer outro. Esse modelo, porém, bastante datado, teria pouca ou nenhuma
serventia científica, estaria comprometido com uma visão insuficiente da
cor, pois nele croma, matiz e luminosidade são, em suma, o mesmo.
Com efeito, desde Runge, passando por Wundt, Ebbinghaus e
mesmo por Ostwald (para Wittgenstein, o arquicharlatão), a preferência
passou a recair sobre modelos tridimensionais, pelos quais as múltiplas
dimensões poderiam encontrar suas coordenadas. Assim, em função dos
interesses da pintura, das tapeçarias, da expressão de relações de harmonia,
etc., os modelos foram sendo torcidos e distorcidos, avançando de pirâmides a romboedros, com inclinações de seu eixo ou eixos, como se pudessem
registrar, em um mapa mundi, as combinações e relações efetivas da cor,
os jogos possíveis de raios luminosos ou pigmentos; em suma, a combinatória (harmônica ou não) do visível. Poucos modelos enfatizam aspectos
fenomenológicos (no caso, interdições de essências), como o farão Hering
e Runge, por oposição a Ostwald e Helmholtz.
Wittgenstein, também, uma primeira vez em 06 de fevereiro de
1929, recorre ao octaedro das cores – modelo que já lhe serve então para
ensinar diferenças, mas em um sentido preciso. O octaedro localiza a cor,
expressando uma espécie de interdição múltipla, mas não da forma que o
fará ao tempo das Anotações sobre as Cores ou mesmo logo em seguida, no
período intermediário. Nessa primeira referência ao octaedro, afirma-se antes que cada ponto de sua superfície representa uma cor, mostrando-se, por
exemplo, um violeta claro (weiβliches Blaurot) mais próximo do vermelho
(Rot) que do azul (Blau). Trata-se então de uma distância espacial, passível
de expressão por um número, de sorte que teriam a mesma multiplicidade
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lógica o modelo, o sistema de números racionais e o espaço visual a ser
representado. O fundamental então é essa superfície expressar uma relação
expansível, da mesma natureza lógica do que pretende representar.3

3.

Nenhuma figura, porém, antecipa sozinha seu significado ou
controla seu emprego, com independência desse mesmo uso e, no caso de
uma representação, de seu contexto teórico. Se o modelo de Schopenhauer
dificulta o enunciado de certas relações enquanto enfatiza outras, bem podemos imaginar regras de interpretação que o tornariam capaz de expressar
incompatibilidades diversas da incompatibilidade ampla. Também o octaedro não significa por si uma revolução, não sendo possível ver, digamos,
na antecipação por Runge da descrição de uma esfera cromática a análise
wittgensteiniana da gramática das cores, conquanto sejam impressionantes suas imagens para exprimir incompatibilidades. Wittgenstein, por isso
mesmo, cita Runge: “Caso alguém deseje imaginar um laranja azulado, um
verde avermelhado, ou um violeta amarelado, sentir-se-ia como em um
vento norte vindo do sudoeste..... Branco e preto são ambos não-transparentes ou corpóreos..... Água branca e pura é tão inimaginável quanto o
leite cristalino”.4
O octaedro, entretanto, é certamente mais dúctil que a simples
reta, e pode oferecer bem mais que a expressão de incompatibilidades amplas, não precisando restringir-se ao registro exato ou o mais aproximado
das propriedades externas da cor: pode ser uma apresentação panorâmica e perspícua de regras gramaticais. Ao explorá-lo posteriormente, Wittgenstein renuncia à exclusiva exploração da incompatibilidade ampla entre
instanciações de uma mesma dimensão qualitativa, passando a dirigir-se
a incompatibilidades restritas e específicas do espaço das cores. E isso já
acontece exatamente um ano depois, em 02 de fevereiro de 1930, quan3

4

“Jeder Punkt auf der Oberfläche des Oktoeders stellt eine Farbe dar z.B. P ein weißliches Blaurot welches näher dem Rot als dem Blau ist. Eine räumliche Distanz kann
durch eine Zahl dargestellt werden. (Dieser Satz handelt nicht von starren Maßstäben.) Er muß sich unmittelbar aus der Struktur des Gesichtsraums ergeben.” (WITTGENSTEIN, L., MS 105, p. 98 e p. 100.)
WITTGENSTEIN, L., Anotações sobre as Cores, I, § 21.
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do ao espaço das cores já corresponde um espaço gramatical. Será, então,
preciso separar os fenômenos psicológicos que o modelo cromático ajuda
a prever, como o de que uma pós-imagem retiniana vermelha se seguirá a
tais e tais circunstâncias (o que é contingente e da alçada da psicologia), das
interdições gramaticais que o modelo prescreve e mesmo o estruturam.5
Agora, em uma mudança na natureza do modelo e não em sua figura, o
octaedro das cores passa a ser simplesmente gramática, “pois afirma que
podemos falar de um azul avermelhado, mas não de um verde avermelhado, etc.”6
A interdição passa a ser restrita. Com isso, o modelo passa a ensinar diferenças em outro e mais sofisticado sentido. A localização de uma
atribuição cromática em um contínuo é doravante apenas um dos aspectos
gramaticais do Farbenraum e não pode anular nem traduzir a natureza
também gramatical dos demais aspectos. Diferenças são então colhidas no
exame do emprego ordinário de expressões para cores, e o octaedro as reflete e faz saltar aos olhos, sendo privilegiado por isso. Finalmente, portanto,
fenomenologia é gramática. Por isso mesmo, com esse novo e intenso sentido, Wittgenstein pode preferir a expressão do espaço das cores por meio
do octaedro, opondo-se à diluição do duplo cone, menos apto a expressar a
assimetria dos pontos excelsos em seu equador. Prefere assim, no equador,
o quadrado ao círculo.7

4. O modelo do octaedro pode configurar a unidade da experiência perceptiva em um sentido mais profundo. Não ajuda simplesmente a
5

6
7

“Aber das ist auch nicht einwandfrei ausgedrückt, denn dem Farbenraum muß ein
grammatischer Raum entsprechen. Und einzelne Wörter etwa „rot”, „gelb” etc. geben
keinen Raum. Der Farbenraum wird z.B. beiläufig dargestellt durch das Oktaeder mit
den reinen Farben an den Eckpunkten. Und diese Darstellung ist eine grammatische
keine psychologische. Zu sagen daß unter den und den Umständen — etwa — ein
rotes Nachbild sichtbar wird ist dagegen Psychologie (das kann sein, oder auch nicht,
das andere ist a priori. Das eine kann durch Experimente festgestellt werden, das andere nicht).” (Cf. WITTGENSTEIN, L., MS 107, p. 278-279.)
WITTGENSTEIN, L., MS 107, p. 282.
Cf. WITTGENSTEIN, L., MS 108, p. 76.
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prever o resultado de algum experimento, não diz o que provavelmente veremos ou o que deve ser agradável ver, mas antes o limite do que podemos
reconhecer como visível. A razão da preferência é gramatical, para marcar a
diferença entre ser uma mistura de duas cores (próprio da expressão de pigmentos) e estar entre duas cores (próprio das possibilidades gramaticais).
Trata-se de preferir o modelo que deixa ver melhor o aspecto essencial,
envolvendo inclusive relações assimétricas e passagens interditadas.8
Wittgenstein explora então essa natureza gramatical, através da
qual o octaedro passa a cifrar a possibilidade de enunciados significativos
sobre a cor, sendo artifício apenas como seria um artifício a geometria euclidiana, que, de resto, também é parte da gramática. Em especial, enuncia
uma importante distinção gramatical, cuja relevância um grave erro na
edição do TS 209 contribuiu para ocultar, qual seja: falando de cores e não
de pigmentos, há ângulos de 45° significativos e outros não-significativos,
porque há pontos excelsos a 90°. E essa posição privilegiada não pode ser
deslocada, não pode ser reduzida a ângulos de 45° e assim sucessivamente,
chegando no limite a um círculo, em que são privilegiados todos os pontos
e, logo, ponto algum. E esta é uma típica observação fenomenológicogramatical.9
Com essa questão, decide-se a forma do “equador” do modelo
cromático, marca-se a diferença entre as primárias (indescritíveis, linhas
8

9

“Stellt man die Farben durch einen Doppelkegel dar statt eines Oktaeders so gibt es
auf dem Farbenkreis nur ein zwischen und Rot erscheint auf ihm in dem selben Sinne
zwischen Purpur und Orange in welchem Purpur zwischen Blau und Rot liegt. Und
wenn das wirklich alles ist was man sagen kann dann genügt die Darstellung durch
den Doppelkegel oder mindestens die durch eine doppelte 8-seitige Pyramide. Nun
scheint es merkwürdigerweise von vornherein klar zu sein daß man nicht in dem selben Sinne sagen kann Rot habe einen orangen Stich wie Orange hat einen rötlichen
Stich. Das heißt es scheint klar zu sein daß die Ausdrücke „ [x besteht aus x und y| x ist
ein Gemisch von x und y]” und „x ist das gemeinsame Bestandteil von x und y” hier
nicht vertauschbar sind. Wären sie vertauschbar so genügt die Relation „zwischen” zur
Darstellung.” (WITTGENSTEIN, L., MS 108, p. 76.)
A edição de Rhees do TS 209 erra em questão que nada tem de irrelevante, como
chegamos a comentar em nosso livro A Gramática das Cores em Wittgenstein, p. 197.
Importa registrar que a edição brasileira das Observações Filosóficas (São Paulo: Editora
Loyola, p. 228) reproduz o mesmo erro.
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divisórias no círculo cromático)10 e as cores que por elas podem ser descritas, decidindo-se pela própria natureza gramatical de várias interdições.
Com isso, uma assimetria gramatical, sendo constitutiva do nosso sistema
cromático, apresenta dessemelhanças anteriores a qualquer consideração
hipotética, cumprindo tarefas próprias de uma “fenomenologia”. A gramática não é fenomenologia, mas a fenomenologia é gramática. Assim, essa
primeira exploração do espaço das cores no que ele tem de específico, no
que se distingue da simples gradação, tem função e resultado precisos. Ela
coincide com a identificação, nessa ordem, entre fenomenologia e gramática e mesmo a perfaz, no que se refere a cores. Não é de estranhar que os
modelos sejam então quase equivalentes a uma mineralogia da cor, quando
antes nos propiciam sua cifra. Tampouco é surpreendente que venham a
recobrir algo como a história natural da cor ou mesmo a própria natureza
da cor, pois simplesmente articulam nossa própria capacidade de falar de
cores, assim como nossos sistemas numéricos nos tornam possível uma
experiência com números e quantidades.11
E importa observar que o octaedro não tem sua preferência por colar-se melhor a distinções específicas próprias da manipulação de cores, ou
por permitir a previsão de resultados ou efeitos cromáticos. Ele é simplesmente uma apresentação sinóptica das regras gramaticais, na qual ser uma
cor pura não é uma decantação física, mas uma posição no sistema.12 E,
como apresentação gramatical, com a resistência ao dogmatismo de uma
fenomenologia, tampouco pode doravante pretender direitos universais,
não sendo certo que as cores, sendo sempre nossas cores, sendo sempre
e necessariamente as cores no interior de nosso sistema cromático, sejam
universalmente as únicas cores possíveis. É possível então pressentir que a
negação de uma fenomenologia também comprometerá a filiação de Witt
genstein a um modelo específico do espaço das cores. Por conseguinte, a
representação aproximada do espaço das cores pelo octaedro, conquanto
continue a preferida, estará cada vez mais longe de ser única. Em todo
caso, se fenomenologia é gramática, as proposições gramaticais cifradas no
10
11
12

Como afirma no MS 136, p. 28b, “Die Wasserscheide im Farbenkreis”.
Cf. WITTGENSTEIN, L., MS 137, p. 6a e seguintes.
Cf. WITTGENSTEIN, L., MS 108, p. 89.
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octaedro não sofrem com resultados inesperados de alguma mistura, uma
vez que um modelo cromático, quando não empregado hipoteticamente,
não serve a algum experimento; ele é empregado, como afirma, para efeito
de cálculo (“zu einer Rechnung”).13

5.

As futuras Anotações sobre as Cores não modificam o aspecto
já antevisto neste momento do período intermediário, no qual “Fenomenologia é Gramática”, como reza o título de um dos “capítulos” do Big
Typescript. Entretanto, a construção da interdição incorpora na obra derradeira um componente pragmático que nada tem de adventício, uma vez
que nele reside tanto a ligação entre linguagem e mundo, como a quebra
com um padrão de modalidades pelo qual necessidade e universalidade
coincidiriam. O octaedro, enfim, inspira a organização da experiência perceptiva, continua a prescrever-lhe um campo de possibilidades, mas no
interior de certos jogos de linguagem, cujo arco de variações não pretende
poder esgotar.
É lição wittgensteiniana bastante conhecida a de que uma figura
qualquer nada diz ao certo fora de um contexto e, é claro, de um emprego.
Por isso mesmo, um desenho idêntico pode ocorrer em diversas partes
de um livro de física, significando todavia diferentemente a cada caso. Se
toda representação mostra o que diz, nenhuma diz por si o que mostra.
É claro que há representações melhores e piores para nossos propósitos, e
algumas, de tão boas ou adequadas, parecem até carregar consigo o próprio
contexto, como se guardassem alguma medida unívoca e fossem imunes às
intempéries do uso. Sabemos, porém, que, no limite, não pode ser assim, e
nenhuma representação diz sozinha quais interdições comporta, as que lhe
seriam próprias ou constitutivas.
É natural que isso também valha para as representações gramaticais
panorâmicas, em especial, para os modelos cromáticos utilizados por Wittgenstein. Nesse sentido, julgamos ser bem distinta em sua obra a utilização
do octaedro na representação de interdições, no caso, basicamente de in13

Cf. WITTGENSTEIN, L., MS 122, p. 129v.
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compatibilidades amplas em fevereiro de 1929 (quando o octaedro cumpre papel semelhante ao da introdução de racionais nas elementares) e de
incompatibilidades restritas em 1930 e principalmente em 1950, quando
a utilização implícita do “mesmo” modelo continua a apresentar a margem
de liberdade relativa a aplicações específicas de palavras para cores.
Podemos assim concluir. Sendo um sistema de coordenadas para a
localização de pontos no espaço cromático, o octaedro não serve em 1929,
por exemplo, para indicar a diferença radical entre uma cor não poder ser
amarela e vermelha e não poder ser amarela e azul – combinações que, por
mistura de pigmentos, nos remetem, sem distinção lógica, ao laranja e ao
verde. A nosso ver, essa é uma distinção lógico-gramatical relevante, por
meio da qual podemos registrar a diferença entre o objetivo logo abandonado de expressão exata dos fenômenos e a posterior apresentação de proposições gramaticais nas Anotações sobre as Cores, ao tempo que, mais uma
vez, fazemos notar a diferença entre incompatibilidades amplas e restritas.
De todo modo, parece-nos claro que modelo algum pode comportar por
si uma teoria, sobretudo quando não se procura a expressão de relações
externas. Por outro lado, por óbvio, importa repetir: modelos podem ser
mais ou menos adequados, exigir maior ou menor esforço para expressar
relações internas. É preciso reconhecer, então, como uma razão para sua
preferência, que o octaedro mostra bem exatamente o que Wittgenstein
pretendera enfatizar, ajudando-o decerto no importante deslocamento de
sua reflexão para as incompatibilidades restritas.
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O cego de Ferré
What is necessary in a language-game may not be necessary as a
language-game.
Frederick Ferré1

1.

Em filosofia, mera sofisticação técnica costuma redundar em
irrelevância. Não por acaso, em todos os tempos, filósofos de profissão podem ser os mais renitentes adversários da própria filosofia, imersos então,
em expressão de Fichte, em “delírios, verbalismos, fantasmagorias escolásticas, míseras sutilezas”.2 Parte da discussão sobre cores, quanto mais
travada tecnicamente, tanto mais parece perder o foco do debate próprio
do estabelecimento de limites para a significação, fazendo confundir o que
é próprio da filosofia com o que, de preferência, seria da alçada da física,
da psicologia ou até da antropologia linguística.
Procuraremos destacar, então, um aspecto propriamente filosófico do debate sobre incompatibilidades entre cores, servindo-nos de dois
expedientes, a nosso ver, complementares. Primeiro, procuraremos ler, de
modo cuidadoso, um importante parágrafo das Anotações sobre as Cores, de
Wittgenstein, no qual, segundo julgamos, o estabelecimento de incompatibilidades é posto claramente na dependência de jogos de linguagem.
Segundo, de forma complementar, recuperaremos um antigo texto de Frederick Ferré, “Colour Incompatibility and Language-Games” (1961), que,
com grande ineditismo e mesmo sem dispor dos textos de Wittgenstein
sobre cores, antecipou com inusitada clareza, tanto a ligação entre incompatibilidades e jogos de linguagem, como ainda, fugindo a qualquer ir1
2

FERRÉ, F., “Colour Incompatibility and Language-Games”.
FICHTE, J. G., “Aos filósofos de profissão que até agora têm sido adversários da Doutrina-da-Ciência”, in FICHTE, J. G. A Doutrina-da-Ciência de 1974 e outros escritos,
p. 248.
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relevância, o estreito laço entre essa questão aparentemente periférica e o
fulcro de uma reflexão sobre lógica e empiria, ou seja, sobre a constituição
mais fundamental de modalidades filosóficas. Pretendemos então mostrar
alguns aspectos deveras instigantes da solução de Ferré para o problema
dessa misteriosa forma de necessidade, que chamaríamos de gramatical.

2. A análise filosófica parece coincidir, muitas vezes, com o apren-

dizado de ler e escrever. Podemos até medir o valor dos textos a que se volta
tal atividade pelo grau de resistência que apresentam, por quão difícil pode
ser nossa aproximação. E, aqui, curiosamente, para devolver valor a frases muito inocentes, parece preciso adensar-lhes o contexto, criar alguma
espécie de neblina, de modo que os vemos melhor quando não mais nos
ofuscam. Analisemos, então, com esse espírito o § 7 da primeira parte das
Anotações sobre as cores:
7. // Há verdes mais ou menos azulados (ou amarelados) e há //
Há a tarefa de misturar a um dado verde-amarelo [ado] (ou verdeazul [ado]) um menos amarelado (ou azulado), – ou a de escolher
entre várias amostras de cor. Um verde menos amarelo não é porém um azulado (e vice-versa), e há também a tarefa de escolher,
ou de misturar, um verde que não seja amarelado nem azulado.
Eu digo “ou de misturar”, porque um verde, uma vez produzido
através de alguma espécie de mistura de amarelo e azul, não se
torna por isso ao mesmo tempo azulado e amarelado.

O primeiro a ser observado é um dado de superfície. O texto tem
uma variante que a edição de Anscombe fez desaparecer. E não se trata de
frase sem importância. Wittgenstein parece separar a existência de certos
verdes e a tarefa de misturar tons ou pigmentos. A gramática, pois, não
alucina a cor, que podemos ver de saída. Entretanto, tampouco podemos
imaginar aqui uma exterioridade que não seja definida enquanto tal pela
própria gramática.
No § 6, a questão já havia sido posta com toda clareza:3
3

E, na verdade, importa registrar que os parágrafos 6 e 7 estão unidos no MS 173, conformando o parágrafo 158 da terceira parte das Anotações sobre as cores.
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6. O que permite afirmar que o verde seja uma cor primária e
não uma cor mista de azul e amarelo? Seria correto dizer: “Isto só
se pode reconhecer de modo imediato ao se observar as cores”?
Mas como eu sei que com as palavras “cor primária” quero dizer
o mesmo que outrem também inclinado a chamar o verde uma
cor primária? Não, – aqui decidem jogos de linguagem.

Uma questão fenomenológica, como a de saber se um verde fenomenal é primário, não será respondida por uma intuição de essências, uma
visão qualquer, privilegiada ou não, que lhe recuperasse a essência para
além da empiria. A questão deve ser decidida por referência aos jogos de
linguagem, e não enfim por remissão a uma intuição qualquer, pela qual
poderíamos ter formuladas falsas questões, típicas de quando se quer “filosofar” sobre o tema das cores, a exemplo da mencionada por Wittgenstein:
“como eu sei que com as palavras “cor primária” quero dizer o mesmo que
outrem também inclinado a chamar o verde uma cor primária?” Ou, como
formula quem “filosofa”, será que o vermelho que vejo é o mesmo que você
vê? Questões que, formuladas assim, não colocam a questão segundo o
modo por que pode tornar-se solúvel.4
O jogo de linguagem, apresentado então de forma a mais pragmática, exercita-se por meio de ações que parecem tornar linguagem e separar
do mundo o que não deixa, contudo, de continuar sendo seu. O jogo
distingue, por meio de práticas com pigmentos, a dimensão da cor, assim
como seleciona o que pela simples matéria nada teria por que se separar, ou
seja, primárias de secundárias, com o que o campo da cor recobre o campo
dos pigmentos, sem coincidir com ele.
Especialmente ainda, nesse § 7, temos a apresentação de dois jogos
muito distintos. Uma coisa é “a tarefa de misturar a um dado verde-amarelo [ado] (ou verde-azul [ado]) um menos amarelado (ou azulado), – ou a
de escolher entre várias amostras de cor”. Com isso, temos a produção de
matizes, cada qual discernível pelo olhar e todos reciprocamente distintos,
partilhando todos a propriedade de, enquanto cores, tendo a identidade

4

Cf. WITTGENSTEIN, L., Anotações sobre as Cores, II, § 1 {11}.
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própria de uma cor, serem diferentes de todas as outras cores. Com esse
jogo, temos a gestação de uma incompatibilidade ampla.
Esse jogo porém não funda primárias, pois, como constata, “Um
verde menos amarelo não é porém um azulado (e vice-versa)” – algo que
a simples mistura ou escolha de pigmentos não pode decidir. Outra coisa,
portanto, é
a tarefa de escolher, ou de misturar, um verde que não seja amarelado nem azulado. Eu digo “ou de misturar”, porque um verde, uma vez produzido através de alguma espécie de mistura de
amarelo e azul, não se torna por isso ao mesmo tempo azulado
e amarelado.

A tarefa agora aponta para algo que não se dá pelo olhar, nem resulta da
produção de tintas, mas sim para algo posto pelo próprio jogo de linguagem com gradações, por meio do qual se fixou uma estação intermediária,
um ponto excelso, infenso agora ao acaso.
Não aprenderíamos a incompatibilidade ampla entre o azul e o vermelho ou a incompatibilidade restrita entre o verde e o vermelho sem uma
experiência visual. Entretanto, quando a aprendemos, aprendemos de vez,
como se a descoberta empírica fosse então coetânea à invenção gramatical.
Aqui importa enfatizar a importância da variante supressa por Anscombe:
“Há verdes mais ou menos azulados (ou amarelados)”. Esse ver prévio,
esse exterior dado, não elimina nem cria a necessidade inventada enfim
em nossos jogos, que se tornam assim meio empíricos e meio gramaticais,
assim como, na percepção, um “ver como” pode ser tido como visual e
conceitual, um ver em que ecoa um pensamento.
O parágrafo ilustra bem a tensão entre gramática e experiência,
termos cuja determinação recíproca não parece poder ser recuperada de
um ponto de vista externo e distinto de ambos os lados, configurando
uma clara assimetria. Afinal, não é a experiência que parece determinar
o gramatical, mas antes é a gramática que decide o que lhe é exterior. Por
exemplo, decide que um verde avermelhado nunca será encontrado, ou
quando “ser uma mão” é algo que possa estar em linha de conta com os fatos. Decide assim o que é ser verdadeiro ou falso, ou ainda como podemos
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comparar o que pode ser comparado, não havendo um antes ou um depois
da gramática – ao menos, não no sentido trivial em que afirmamos haver
uma dinastia anterior ou posterior a alguma outra.

3. Importa agora recuperar o artigo “Colour Incompatibility and

Language-Games”, publicado em 1961 por Frederick Ferré, que não parece ter tido àquela época qualquer acesso às anotações sobre as cores, mas
que, não obstante, estabeleceu uma luminosa relação entre cor e incompatibilidade (no caso, apenas ampla), por meio da qual podemos refletir bem
sobre mudanças de modalidades tendo em conta a relação entre gramática
e experiência.
O artigo de Ferré, que merece aqui ser lembrado, suscitou umas
poucas resenhas, tendo tido como pano de fundo um debate específico
sobre incompatibilidade de cores, para o qual contribuíram, com textos
exemplares, David Pears, Arthur Pap e Hilary Putnam, para destacar os
nomes mais conhecidos. Entretanto, o texto de Ferré teve o singular mérito
de aproximar o problema da incompatibilidade ampla (ou seja, o problema da exclusão entre cores, que é próprio das dificuldades do Tractatus)
do ambiente das Investigações Filosóficas (ou seja, de um contexto em que
pode interferir na compreensão desse antigo problema o novo influxo de
considerações sobre regras e jogos de linguagem).
Essa aproximação, a nosso ver, mostra-se iluminadora, embora
comporte alguma ingenuidade sua pretensão de ter resolvido com mais facilidade e de maneira permanente o problema inteiro do sintético a priori,
que então, segundo supunha, seria para ele mais fácil de suplantar que o
vício do fumo. De toda forma, apesar de um tanto simplista a pretensão,
tem o mérito sim de estabelecer relações instigantes, pertinentes, e de ser
enfim “permanente” apenas no sentido de que, como para Wittgenstein,
não seria universal nem definitiva a solução.
Não deixando de fazer todas as precisões correntes, algumas derivadas do próprio legado da história da filosofia e da explicitação característica
de cuidados lógicos, Ferré evita tratamentos enganadores do problema da
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exclusão, que o descartariam por supostamente estar mal formulado. Dedica-se assim a caracterizar bem os aspectos das combinações cromáticas e
a estabelecer as situações que, univocamente, permitiriam afirmar o que,
desde o início, já estava suposto, a saber, que haja uma incompatibilidade
em afirmar de duas cores que possam estar no mesmo lugar, ao mesmo
tempo.
Assim, após precisões de linguagem (como a devida à introdução
da expressão ‘campo visual’) ou de contexto (como a que faria descartar a
presença de mais de um observador ou mesmo de um observador com olhos
bastante afastados, qual um alienígena), estaria patente uma incompatibilidade marcada pela presença empírica de cores e, ao mesmo tempo, proposta
como necessária. Esse o contexto do debate à época e das precisões analíticas,
pelo qual se inferia tanto que nossas formas “normais” de experimentar cores
em superfícies não precisam ser as únicas possíveis, não recobrindo a experiência humana todas as possibilidades,5 quanto ainda que, não obstante, continua incontornável o sentimento de incompatibilidade, cuja conservação
resistiria a qualquer experimento ou a qualquer ficção.
Boa parte das considerações parecia reconhecer uma coincidência
ou uma confusão entre leis causais e leis lógicas, quer para tornar a incompatibilidade uma descoberta (cuja necessidade, por conseguinte, estaria
negada), quer para nela adivinhar uma invenção, que tampouco diria coisa
alguma, sendo ela condenada a ser um artifício convencional. Em ambos
os casos, a invenção de exemplos extravagantes teria propósitos, digamos,
científicos, de sorte que, por eles, a conjunção falsa em cada caso de “isto
é vermelho e isto é azul”, sendo negada, deixaria de desandar em uma proposição degenerada (que, por necessária, não seria significativa), mas seria
confrontada por situações nas quais eventualmente seria verdadeira.
A posição de Ferré é então singular, pois advoga ser necessária e
contingente a incompatibilidade contida na proposição p – tal como estabelecida após todo cuidado analítico: “Vermelho e azul não podem ocorrer
simultaneamente na mesma parte do campo visual”. Os predicados ‘ver5

Cf. DOLBY, R. G. A., “Philosophy and the Incompatibility of Colours”, p. 11.
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melho’ e ‘azul’ seriam, pois, incompatíveis em virtude das regras ordinárias do jogo de linguagem com cores, mas, todavia, tal jogo e suas regras
dependeriam da experiência: “Em outras palavras, p é verdadeira graças
a uma ‘necessidade linguística’, a qual não é per se necessária”.6 Podemos
completar, não é ela própria necessária, não sendo por isso mais fraca ou
relativa; afinal, não havendo a necessidade de haver um jogo qualquer, em
nada diminuiria a necessidade no interior do próprio jogo.

4. Incompatibilidade ampla e restrita, se distintas, se uma pode ser
considerada mais interna à própria representação enquanto a outra mais
própria do representado, têm ambas suas raízes nos jogos por que se constituem. Uma coisa é o jogo de escolher ou produzir matizes, pigmentos,
outro o de seguir sequências combinando significativamente palavras para
cores (para o qual assimetrias descritivas se fazem necessárias). Ambos, porém, são jogos, e possíveis em certas formas de vida. E ser humano então,
recobrir a experiência humana com cores, é lembrar o lugar da invenção da
necessidade, e não comprometer essa mesma invenção por algum pecado
de origem. A natureza delicada dessa instalação (que, como o programa
proposto por Molyneux, não precisa estar comprometido com uma produção efetiva) torna-se visível por um experimento de pensamento.
Propõe-nos então Ferré, como um exemplo de ficção, procurar
uma pessoa inteligente, cega de nascença, e lhe colocar a questão: “Podem
vermelho e azul ocorrer simultaneamente na mesma parte do campo visual
de alguém?” Não ficaríamos surpresos, supõe Ferré, se nosso informante
cego, sem qualquer familiaridade sensível com cores, for capaz de responder corretamente, afirmando não ser isso possível. Ele poderia até hesitar
por mais tempo que uma pessoa de visão normal e demorar em responder, mas a resposta negativa significaria exatamente que ele compreendeu
a questão, que ele sabe distinguir categorialmente palavras para cores, não
as colocando na mesma categoria das que aplicaria a outros objetos ou a
outras dimensões qualitativas.
6

FERRÉ, F., “Colour Incompatibility and Language-Games”, p. 92.
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Não podemos decerto desafiar o cego de Ferré a cumprir a tarefa
de escolher ou misturar cores, mas apenas de saber se pode entender a
tarefa proposta, assim como pode um cego “dominar” os truques da fotografia. Por outro lado, isso não significa que, em um reino de cegos, a
linguagem para cores mantenha seu propósito e possa não ser puro non
sense. Nesse último caso, que nos sugeriria ser contingente o sistema inteiro
de cores, “sequer ocorreriam regras semânticas para o uso de nomes para
cores, nem questões sintáticas relativas à compatibilidade entre predicados
de cores”.7
O cego de Ferré serviria então para mostrar como as regras têm
lugar em certos jogos e mantêm uma distância determinante em relação às
condições físicas, que todavia desenham como um horizonte, mesmo sem
serem por elas causadas. E aqui importa ter sido pensado o exemplo de
ficção para tratar da própria localização geral da cor, e não de seu campo
específico de variações lícitas. É verdade que a formulação de Ferré é um
tanto ambígua e, por vezes, parece sugerir uma determinação causal última. Se for assim, porém, em primeiro lugar, trata-se de uma determinação
que nada suprime da autonomia da gramática, permitindo, ao contrário,
que se monte a articulação entre a necessidade interna à gramática e a
sua concomitante não universalidade. Em segundo lugar, pretende com
proveito poder dar conta do tema inteiro do sintético a priori, colocando
a questão em termos propriamente filosóficos e lógicos, e não meramente
científicos.
Nesse sentido, não deixa de ser elucidativa uma nota de seu texto,
na qual Ferré relata-nos como Gilbert Ryle levou a sério o experimento
proposto, talvez mesmo em demasia, tendo indagado a cegos reais sobre a
proposição p e, então, obtido respostas contrárias ao esperado. É curioso
que Ryle, se compreendeu bem que filosofia não pode ser uma ciência empírica, não tenha tirado nesse caso a devida consequência, cobrando dos
fatos o que não deveria cobrar e, pior, esperando das respostas exatamente
o que não deveria esperar.
7

FERRÉ, F., “Colour Incompatibility and Language-Games”, p. 94.
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Com efeito, não sendo uma ciência empírica, deve valer aqui o reverso de um falseamento. Ou seja, no caso do experimento de pensamento
em uma interrogação filosófico-gramatical, nenhuma resposta contrária
invalida o pressuposto na ficção, “indicando talvez que alguns cegos podem viver perfeitamente bem sem jamais dominar as regras que governam
jogos de linguagem relativos à visão”,8 assim como cegos para cores vivem
muito bem com seus eventuais e até charmosos empregos discrepantes. Ao
contrário, o filósofo interessado na gramática pode e deve satisfazer-se por
completo com uma única resposta positiva, confirmatória da interdição
gramatical. Mesmo ainda por vir, ela seria de todo suficiente para mostrar
como proposições que comportam alguma incompatibilidade podem ser
conhecidas independentemente da experiência – como, aliás, acendendo
mais um cigarro, se queria demonstrar.

8

Cf. FERRÉ, F., “Colour Incompatibility and Language-Games”, p. 93-94, nota.
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Terceira parte:
Aspectos da Subjetividade: Comportamento

Experiência e ficção
“Anímico” não é para mim um / adjetivo // epíteto // metafísico,
mas sim um lógico.
Ludwig Wittgenstein, MS 173, p. 35r.

1. O anímico, o mental, o subjetivo, tudo isso parece dar-se antes, dispor-se mesmo como condição da experiência. Assim, um elemento
etéreo e dúctil torna-se o mais objetivo e fundante, como se coisa a mais
aventureira fosse, entretanto, sempre a mais certa. Esta é uma imagem
pregnante. Ela se cola ao fazer filosófico, como se fosse seu lugar mais
natural. Ante qualquer dificuldade, ante qualquer mistério, um mistério
ainda maior é invocado, como se a experiência mesma do pensamento
coincidisse com o anímico e dele dependesse.
Um traço permanente da obra de Wittgenstein parece residir em
sua resistência a qualquer psicologismo, não podendo, por exemplo, ao
tempo do Tractatus, uma psicologia ter qualquer privilégio sobre qualquer
outra ciência no que se refere à determinação do “território disputável da
ciência natural” – uma de suas expressões para a circunscrição do campo do
significativo, para a demarcação do espaço lógico. E, em tal demarcação,
em se tratando das propriedades formais da verdade e não da mera possibilidade, concordaria ele com Frege, cabe discernir as leis do ser verdadeiro
das meras leis do tomar algo por verdadeiro, estas próprias da psicologia.
Os gestos em Wittgenstein, todos sabemos, são extremados. A
epistemologia não pode ter privilégio na determinação de uma lógica, e
o sujeito pode então ser anulado pelo próprio gesto que o exagera. Não é
outra a lição por que Wittgenstein faz coincidirem a verdade do solipsismo
e a do realismo, de uma linguagem qualquer em ordem (a única que podemos entender) com um mundo qualquer que se deixa dizer, dos limites
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da linguagem que significam os limites do mundo, um mundo meu para
um sujeito que, todavia, não pertence ao mundo. Com isso, a verdade do
solipsismo, indizível, coincide com sua negação – o que só é possível se
ressignificados os termos e afirmada a interposição da linguagem, do canto
que se impõe à boca que o articula. A afirmação do solipsismo é, assim, a
mais surpreendente negação de uma experiência do pensamento anterior a
sua expressão e que, não obstante, possa ser tomada como significativa.
As suspeitas sobre o sujeito, sobre a relevância lógica de seu estatuto interior, se multiplicam pela obra, à medida que também essa imagem
insidiosa se oferece a todo instante como solução, quando e onde é talvez
o maior problema. E são tantas as suspeitas que sua obra pode por vezes
saber a uma forma de externalismo em relação ao mental ou simplesmente
a um behaviorismo.
O tratamento do problema do seguir a regra, pelo qual a regra
se manifesta em cada caso de seu emprego, em novas expressões simbólicas, na linguagem, mostra-se exemplar então de um consistente gesto
terapêutico, pelo qual se afirma um movimento sistemático de anulação
do sujeito, com suas pretensas prerrogativas metafísicas – movimento que,
todavia, coincide com a cuidadosa constituição da subjetividade, na justa medida em que ela pode ter relevância lógica, ou seja, em que pode
importar para a demarcação dos limites do significativo. Com todas suas
conhecidas suspeitas sobre o estatuto do sujeito (como neste caso por que
retira da interpretação a condição de conferir identidade a uma regra que
porventura esteja sendo seguida), Wittgenstein depara-se com freqüência,
em seus escritos posteriores às Investigações Filosóficas, com fenômenos que
parecem afirmar o subjetivo e até o psicológico como condição da significação. É o caso da alternância na percepção de aspectos. Uma figura ambígua como o pato-lebre, que ora vemos como pato, ora como lebre. Nesse
caso e em assemelhados, nada se transforma e, não obstante, tudo é novo.
Continuamos a ver, mas nosso mero ver (um estado) é também um pensar
(uma atividade), como se então vivenciássemos significações.1
1

Meio provocativamente, Wittgenstein nos ofereceu para esse fenômeno sutil do notar
um aspecto uma imagem das mais densas. Ele nos diz ser o problema da mudança de
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O anímico, que parece ser o lugar e a condição de tais mudanças
de aspecto assim como parece ser o lugar onde se fixam interpretações, tem
tudo para tornar-se um adjetivo metafísico, ou seja, ser empregado como
resultante de uma confusão entre o conceitual e o objetivo. Ao tempo que
nos desenha a ameaça, Wittgenstein nos apresenta seu projeto de investigação: o ‘anímico’ deve entrar em linha de conta apenas se não for um
epíteto metafísico, mas sim um lógico. Com isso, o pensamento da experiência deve tornar-se um modo por que a experiência do pensamento pode
tornar-se parte das condições da significação. Em outras palavras, pensar as
vivências de estados mentais (como a vontade, a percepção de aspectos, o
eu, etc.), em vez de suscitar a procura das causas de sua produção, a explicação de suas funções, tem doravante um interesse gramatical, pois relativo
à constituição dos limites do significativo.

2. As causas interessam aos cientistas. Aos filósofos deve interessar

a constituição mesma e anterior da experiência, sobre a qual, aliás, se tecem possíveis narrativas da causalidade. Com toda variação possível, essa
separação estrita entre ciência e filosofia é um traço permanente da obra,
de sorte que, em função disso, até o dogmatismo do Tractatus guarda uma
semelhança de família com o “perspectivismo sem relativismo” da sua filosofia posterior. Em sua obra, a experiência é agarrada em tamanha generalidade que se torna uma contrapartida da lógica (ou da gramática) e não de
uma ciência qualquer. Em sendo assim, o mundo que então se tece como
pedra de toque não se confunde com nosso mundo efetivo. Também por
isso, experiência e ficção podem e devem se entremesclar, evitando, entre
outras coisas, uma reificação do anímico e, sobretudo, respostas naturalistas ou cientificizantes para problemas filosóficos. Afinal, os limites do que
estamos dispostos a considerar significativo não são eles mesmos da ordem
do significativo, e condições da ciência não podem ser estabelecidas por ela
própria. Por outro lado, em certo sentido, a filosofia só pode operar esvaziando a experiência, como se retirasse peças velhas de um baú para enfim
aspecto “duro como granito”. Cf. SALLES, J. C., “Ver e ver como”, in A Gramática das
Cores em Wittgenstein.
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rememorar sua forma e capacidade. Com isso, o gesto filosófico ilumina
todas as partes e nenhuma em particular, decidindo não quais são os fatos,
mas sim o que podem ser.
Wittgenstein, que não faz história natural dos conceitos e mesmo
nos diz que a invenção de exemplos é essencial a seu método, enfrenta de
modo singular a tarefa de reduzir o anímico ao lógico. Nós nos voltaremos
a suas artes de construção da experiência do pensamento por meio de uma
de suas ficções: a da tribo dos escravos sem alma. Ou seja, uma tribo a ser
escravizada e que, talvez por isso, governantes e cientistas garantem que
seus membros não possuem alma, podendo ser utilizados para qualquer finalidade. O exemplo, à primeira vista, sabe a um extremo posicionamento
behaviorista quanto à constituição de uma linguagem significativa.
Em Zettel, estranhíssima coleção de parágrafos, nosso exemplo de
ficção é introduzido no § 528 como sendo uma Hilfskonstruktion, uma
construção auxiliar, sem que fique claro o contexto de seu emprego. Wittgenstein aludiria a uma tribo a ser escravizada e que, talvez por isso, tanto
os governantes quanto os cientistas nos garantam que seus membros não
possuem alma e, desse modo, podem ser utilizados para uma finalidade
qualquer. O exemplo parece sugerir, não tendo contexto, que a mera supressão da alma não tornaria por si inverossímil que tivéssemos linguagem
ou pudéssemos ser instruídos. Um dado adestramento tornaria tal tribo capaz de cálculo ou de atos que costumamos associar à reflexão. Entretanto,
dada a suposta supressão do anímico, caso nos assaltasse a imagem de que,
nesse caso, deveria haver algum processo subterrâneo nesses simulacros de
autômatos, reagiríamos. Ou seja, dada a suposição inicial, por mais que
tentados pela imagem a nós corriqueira, se alguém expressasse a opinião de
que, ao fim e ao cabo, tais seres teriam algum tipo de alma, simplesmente
riríamos dele. E, de modo ainda mais sofisticado, não se tornaria mais forte
aquela estranha suposição filosófica, mesmo se tais seres usassem expressões que denotam entre nós a vivência anímica de uma significação e nos
relatassem, por exemplo, para explicar suas escolhas, algo como “quando
ouvi a palavra banco, ela significou para mim...”, ou o que seja. Dada a
suposição inicial, perguntaríamos antes pela técnica de emprego da palavra
‘significar’, e não precisaríamos deduzir para além disso.
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Assim meio ao acaso em Zettel, o exemplo de ficção ganha em generalidade. Parece comprovar todo combate ao mentalismo, além de dar
uma expressão quase caricatural de como a significação se determina pelo
uso e não por remissão a alguma intenção, ou interpretação, etc. Ganhando em generalidade, o exemplo perde, porém, em força ou em precisão – o
que, em filosofia, costuma ser o mesmo. O exemplo, acreditamos, pode
nos dizer mais, se o reencontramos em seu solo originário e não nessa
espécie de livro dos seres imaginários, que é o Zettel. Porém, a que serve o
esboço desse exemplo (uma construção fictiva, um esboço provisório) que
seria um meio para tornar claro e inteligível um desafio mais complexo e
próximo demais de nós? A resposta parece simples: esse recurso ilustrativo,
essa ficção, ou seja, uma construção auxiliar de Wittgenstein, se tem algum
interesse para além do literário, visa a esclarecer aspectos conceituais.
Os três parágrafos de Zettel foram extraídos de um conjunto bem
mais amplo do TS 229. Com isso, vemos a construção ser auxiliar no sentido
de fornecer um modelo, um esboço, capaz de aprofundar uma especulação já
descrita anteriormente, pela qual atos anímicos, como a preferência, podem
ser determinados por um processo de aprendizagem e, assim, cifrados em
um comportamento, em que linguagem e ações se articulam. Isso já teríamos
pelo simples recuo ao TS 229. Entretanto, caso voltemos ao MS 130, logo
vemos mais precisamente qual o grupamento a ser levado em conta.
Aquela construção auxiliar agora faz parte de um conjunto de observações iniciadas no dia 26 de maio de 1946. Temos assim um bloco bastante bem delimitado, a solicitar uma exegese mais cuidadosa. O simples
retorno ao TS 229 já seria por si muito útil, pois mostra já a ligação entre
o exemplo de ficção e o problema imediato a que, como uma Betrachtung,
o exemplo vem, digamos, responder. Mais imediatamente ao modo como
uma significação pode ser aprendida. No exemplo, como podemos distinguir ‘banco’ (móvel) de ‘banco’ (instituição financeira), ou, pelo contrário,
como reconheço quando se trata da mesma palavra. O exemplo então, com
todo seu malabarismo, reduzir-se-ia à questão: como poderíamos ensinar a
uma criança dessa tribo expressões psicológicas e, em específico, vivências
de significações, de sorte que reconheçamos em seu comportamento que,
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por exemplo, uma regra está sendo seguida e, enfim, que essa tribo pode
realmente servir, como suposto, a qualquer finalidade.
É preciso, porém, devolver o exemplo a um contexto mais amplo,
inclusive para que não venhamos a compreendê-lo como uma manifestação
a mais de simples behaviorismo. A paisagem muda, o exemplo traz alguma
novidade e força caso percebamos agora um corte exatamente no parágrafo
anterior a essa oposição e que funciona como seu contexto. No MS 130, a
divisão é clara. Após ter usado esse caderno sobretudo para esboços de aula
e não exatamente para anotações, Wittgenstein anota enfim uma primeira
data (26 de maio de 1946) e inicia um novo curso de anotações.
O parágrafo inicial elenca bem melhor o que está em jogo, o que
pode ser esclarecido pelo exemplo de ficção, ou seja, está em jogo a possibilidade de se manter o conteúdo da experiência sem remissão necessária ao
anímico. Com isso, temos enunciada a tarefa bem ambiciosa de enfrentar
o anímico, mas tornando-o parte do processo de determinação da significação e não sua fonte. Eis a lista de conteúdos da experiência, que no MS
130, à página 147, ocorre como a anotação inaugural de um novo momento teórico, de mais um programa de investigação wittgensteiniano:
O ‘conteúdo’ da experiência, da vivência: eu sei como são as dores de dente, conheço dores de dente, sei como é ver vermelho,
verde, azul, amarelo, sei como é sentir pena, esperança, temor,
alegria, aflição, desejar fazer algo, recordar ter feito algo, ter a
intenção de fazer algo, ver um esboço alternadamente ora como
cabeça de um coelho ora como cabeça de um pato, tomar uma
palavra em um significado e não em outro, etc. Eu sei como é ver
a vogal a cinza e a vogal ü violeta escuro. – Sei também o que significa repassar-me essas vivências. Quando o faço, não me estou
encenando tipos de comportamento ou situações. – Sei assim
portanto o que significa repassar-me vivências? E que significa
isso? Como posso explicar isso a outrem, ou a mim mesmo?

Vemos assim que tal ficção, longe de ser um testemunho de behaviorismo, serve ao propósito de explicitar a invenção mesma do anímico
na construção dos conteúdos da experiência, dos limites gramaticais da
objetividade, servindo à transformação do anímico em um epíteto lógico,
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como o explicita essa lista de temas, que pode ser considerada um projeto
renovado de exame dos limites não mais definitivos da significação.

3. Exemplos e argumentos isolados, que bem podem servir a ou-

tros propósitos argumentativos, adquirem um sentido ainda mais rico no
contexto da obra. E, a nosso ver, mediante esse contexto, fazem a investigação epistemológica reencontrar-se com a própria história da filosofia. Assim, alguns traços recorrentes do método de Wittgenstein, como o combate à introspecção, a análise não naturalista, a variação de exemplos, podem
reforçar a idéia de continuidade teórica da obra, dando um novo sentido a
expedientes como o dessa Hilfskonstruktion.
Primeiro, a invenção de exemplos parece ser um expediente metódico essencial. Em outubro de 1948, Wittgenstein anota que nada seria
mais importante que a construção de conceitos de ficção, que nos ajudam a
compreender os nossos próprios (Cf. MS 137, p.78b). Ora, podemos bem
considerar uma tal invenção sistemática um expediente fenomenológico,
naquele sentido muito próprio em que Wittgenstein afirma fazer fenomenologia. Com isso, parece sobretudo dizer-nos que seu alvo não são relações
externas, relações causais por que se produzem os eventos. Interessar-lheiam antes as relações internas e, logo, o modo de articulação do sentido de
um fenômeno. Essa perspectiva fenomenológica encontra-se presente em
seus textos sobre a percepção e, em particular, sobre as cores, mas se volta
muito diretamente a toda constituição do campo da experiência e, com
isso, à possibilidade de determinação mais ampla de seu conteúdo.
Em território próprio da psicologia, pode então pretender afastarse por completo dela. Não lhe interessa afinal a produção da cor ou mesmo
a produção da impressão de uma cor, mas sim a lógica dos conceitos de
cor – essa lógica que, afirma, não agarramos ou aprendemos pelos olhos.
Nesse sentido, a Hilfskonstruktion ganha pleno sentido. Ela parece fixar
na experiência o que nos interessa, da perspectiva de uma investigação de
essências, um modo de investigar que, como diria Husserl, não precisa
distinguir a realidade de que temos experiência da realidade fingida na livre
intuição da fantasia.
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A técnica de multiplicação de exemplos é aqui uma herança do pensar matemático, do pensar lógico, cujo procedimento, entretanto, deve ser
aplicado ao que pareceria próprio da psicologia. Como o matemático, devemos nos abster em psicologia de qualquer juízo sobre a realidade efetiva:
Certamente, realidades da experiência podem servir a seu proceder, mas não é a título de realidades que lhe servem, nem elas
têm para ele o valor de tais. Diante dele, têm só o valor de exemplos arbitrários, que podem ser arbitrariamente modificados na
livre fantasia, assim como poderiam servir igualmente realidades
retiradas da fantasia, como aliás costuma ocorrer.2

A natureza que interessa à investigação de essências é pois uma natureza
possível em geral, uma natureza que pode ser representada, mesmo que os
limites do possível e, logo, do representável não possam ser dados de uma
vez por todas.
Outros traços fenomenológicos, ou seja, de investigação de essências, conformam o contexto teórico-metodológico das observações sobre
a filosofia da psicologia, no que tange à construção disso que estaríamos
dispostos a considerar como relativo às condições da significação. A investigação é lógica e não metafísica, ou seja, não confunde o conceitual com
o sachlich. Nesse sentido, o naturalismo, se aplicado à filosofia, pode ser
uma expressão metafísica em sentido extremado. Ao contrário, uma investigação filosófica é uma investigação conceitual, nunca devendo reduzir o
conceitual a uma história natural dos conceitos. Nesse caso, o naturalismo
próprio de uma certa filosofia da mente lhe seria talvez repulsivo, pois
pensar segundo conceitos de processos fisiológicos, assim como pensar em
termos estritamente anímicos, é altamente perigoso para a elucidação de
problemas conceituais na psicologia. Pensar em hipóteses fisiológicas induziria em nós, por vezes, falsas dificuldades e, por vezes, falsas soluções. A
melhor cura para isso, diz a certa altura, é o pensamento, também ficcional, de que não sei ao certo se as pessoas que conheço realmente têm um
sistema nervoso.3
2
3

HUSSERL, Edmund, Renovación del hombre y de la cultura, p. 14.
Cf. WITTGENSTEIN, L., MS 144, p. 72.
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Por isso mesmo, é em sentido forte que a investigação do conteúdo da experiência coincide com um programa de redução do anímico ao
lógico, ou seja, um programa de análise das condições da objetividade,
entre as quais, enquanto condições não extra-lingüísticas, podem ser elencados usos gramaticais de estados psicológicos. Se o metafísico consiste em
confundir uma investigação conceitual com uma sachlich, o lógico jamais
as confunde, mesmo quando se serve de materiais empíricos, ou melhor,
menos ainda quando se serve de tais materiais.
E aqui, sistematicamente, na construção do conteúdo da experiência, na construção do campo em que nossas proposições sobre estados
mentais e assemelhados podem ser significativas, deve ser afastada toda pretensão de fazer da causalidade o único modo de fixar o sentido de noções
psicológicas. Como insiste Wittgenstein, as causas da produção de impressões, as explicações mecânicas, etc., essas podem interessar ao psicólogo. A
nós, urdida nossa investigação em um campo lógico, voltada às condições
gramaticais da experiência, só podem interessar os conceitos e sua posição
no conjunto dos conceitos da experiência, importando distingui-los por
outras medidas, como sua duração ou não, sua localidade ou não – com
o que decidimos a margem de liberdade para seu uso e eventual combinação.4 Dessa forma, sabemos bem que, em Wittgenstein, os estados psicológicos serão classificados de maneira variada e multidimensional, em relação
a localidade, duração, vontade, etc., de sorte que uma nova tábua de categorias é construída, todas elas servindo a seu reposicionamento enquanto
elementos constitutivos do espaço lógico das vivências psicológicas.

4. O anímico é especialmente lógico porque os conceitos psicoló-

gicos são singularmente complexos. Mais que conceitos da mecânica, por
exemplo, eles estão fundamente entremesclados em nossas vidas. Mais ainda, eles informam a realidade que, por sua feita, servem para descrever ou
explicar. E, com muito mais força, o espaço lógico em que se situam nossos
conceitos psicológicos (esse que arma o conteúdo da nossa experiência) é
4

Cf. WITTGENSTEIN, L., MS 137, p. 120b.
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multidimensional, como bem o afirmam Gordon Baker e Peter Hacker.5
As categorias são vagas e se entrecruzam, sendo um desvio essencialista
fixar um conceito em uma dada categoria ou rede de categorias. Incorreríamos em dogmatismo essencialista, em má fenomenologia, se fixarmos essências ao termo do trabalho filosófico e registrarmos, e. g.: “Compreensão
não tem duração”; “Ver é um estado”; “Percebemos sem lugar”; “Critérios
e sintomas se distinguem”. Sim, essas seriam boas proposições, pareceriam
até sofisticadas, mas nesse campo tudo que, ao fim e ao cabo, podemos
dizer tão-somente pode ser certo, sem mentira e muito variável.
Enfim, marca sua reflexão, que cuidadosamente evitou o naturalismo, uma recusa sistemática da introspecção. Não há risco maior que o
de buscar a resposta em um interior insondável, a ser agarrado por alguma
observação. Nesse caso, o anímico se agarraria como instância metafísica
e não como modo de articulação da significação. Essa recusa da introspecção, sim, é um dos alimentos mais sólidos de sua atividade ficcional,
sendo emblemática de como pode pretender recusar, ao mesmo tempo,
o mentalismo e o behaviorismo. Com isso, em vez de a Hilfskonstruktion
estar servindo à formulação de certas teses, parece que antes nos alerta a
olhar em outra direção ou alude ao motivo de olharmos tão fixamente em
uma só direção. A terapia, assim, não é a apresentação de uma resposta ou
de uma verdade, mas antes a lembrança de que outras perguntas podem
ser formuladas.
Para um filósofo cuja obra é referência para o positivismo lógico
e para a filosofia analítica, não deixa de ser surpreendente seu modo terapêutico de investigação de essências, sua constante conjunção metódica
de experiência e ficção. E deve frustrar em muito a quantos pretendam
respostas científicas para problemas filosóficos ou julguem que filosofia e
ciência distinguem-se apenas em grau e não em natureza. Os que desconhecerem ou minimizarem sua pregação contra o americanismo, contra as
trevas talvez técnicas de nosso tempo, ou ainda sua afirmação no Tractatus
de que, mesmo se todos os problemas científicos estiverem um dia resolvidos, nossos problemas de vida não terão sido por isso sequer tocados, esses
5

Cf. BAKER, G. P. & HACKER, P. M. S., “The grammar of psychology”, p. 369.
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devem mesmo estranhar traços essenciais de seu pensamento, como a vertigem autoterapêutica de seu trabalho. E talvez até se decepcionem como
alguns dos membros do Círculo de Viena que, em romaria, acorreram à
pequena aldeia austríaca em que lecionava a crianças, querendo debater
com ele questões técnicas do Tractatus, e o encontraram bastante arredio a
homens de espírito tão científico e bem mais disposto a recitar poemas de
Rabindranath Tagore.
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Comportamento e Significação:
Uma nota sobre Wittgenstein e o behaviorismo
Danilo Hoth Cerqueira (UESC) e
João Carlos Salles (UFBA)1

Podemos compreender tudo que queremos de um ponto de vista
behaviorista (palavra horrenda)...
Ludwig Wittgenstein2

1. É preciso por vezes encontrar o filósofo onde menos se espera:

na superfície dos textos. Pode ser produtivo então refletir, por exemplo,
sobre a ocorrência de algumas expressões, menções, ou mesmo de lacunas
e outros recursos que, episódicos, desarticulados ou inadvertidos, denunciam o modo por que reagiu a alguns conceitos ou posições. Em muitos
casos, trata-se mais de uma reação que de uma recepção conceitual, sobretudo quando se trata de Wittgenstein, que não costumava aclimatar
palavras estranhas, de sabor técnico, a seu campo reflexivo. Palavras desse
tipo, como ‘behaviorismo’ e derivadas, parecem vestidas com roupa de domingo, e desfilam pouco à vontade em seu texto, como se condenadas a
pouco movimento e controladas a distância.

1

2

A base inicial deste texto é um dos capítulos da Dissertação de Mestrado de Danilo
Hoth Cerqueira, para o qual, aliás, como orientador, havia colaborado de forma mais
intensiva, como se registrou então em nota. Defendida a Dissertação, o texto foi retomado a quatro mãos, no âmbito de pesquisa apoiada pelo CNPq e pela FAPESB,
sendo esta versão o resultado dessa coautoria.
WITTGENSTEIN, L., MS 110, p. 53.
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Talvez por conta dessa estranheza, escolhemos um caminho pouco
usitado para enfrentar a relação entre Wittgenstein e o behaviorismo. Também é um caminho mais fácil há pouco tempo, quando o espólio se tornou acessível aos pesquisadores. Optamos, então, por trabalhar preferentemente as menções explícitas, adjetivas ou substantivas, de Wittgenstein ao
behaviorismo, o modo como ele “conscientemente”, em poucas dezenas de
passagens (incluídas as repetições), se posicionou frente ao behaviorismo
(de Watson e contemporâneos), enquanto as menções a ‘comportamento’
e derivados, como seria de esperar, são da ordem das centenas.3 Como
poderemos ver então, a temática prioritária das menções explícitas incide
sobre a separação entre o interno e o externo, à luz da qual se subordina a
temática da relação entre significação e comportamento. O interno parece
uma dimensão essencial à significação. Essa é uma imagem corrente, contra a qual, exatamente, o behaviorismo forneceria uma série de exemplos
estranhos, pouco convencionais, que ultrapassam ou ampliam o território
das coisas possíveis. Talvez aí resida o sentido de serem gramaticais e instigantes as suas ficções.

2. No MS 107, cuja redação é de 1930 e faz parte das reflexões de

um Wittgenstein preocupado “com o campo visual e temas assemelhados”
(ou seja, de um Wittgenstein que não deixa de levar em conta experimentos de psicologia da percepção), encontramos uma primeira menção
explícita ao behaviorismo. O behaviorismo começa a interessar sobretudo
nesse ponto, quando retorna à filosofia, ao constatar, contra sua opinião
anterior, que o Tractatus não resolvera definitivamente todos os problemas
filosóficos.
Quando primeiro ocorre a temática do behaviorismo, a questão
de fundo é saber se a representação, a capacidade de representar-se, seria
uma nota característica de sistemas exclusivamente humanos, de sorte que
comportaria algo que não se traduziria em comportamento. Algumas per3

Por inusitado, esse cuidado com o espólio não deixou de favorecer uma opção de
leitura que, em geral, mesmo com outros expedientes, julgamos valiosa, a saber, uma
atenção preferencial ao texto e não aos comentadores.
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guntas mostram já o recurso tipicamente wittgensteiniano a exemplos de
ficção. É possível discernir o silêncio absoluto da mudez interior, ou seja,
da não-familiaridade com os sons? Pode ser estritamente interna, no que
importa para a significação, a experiência da dor de dentes? Já nessa reflexão, o comportamento parece sugerir que uma experiência qualquer não
seria algo interno, sendo o comportamento um critério da significação.
Nesse momento teórico ainda impreciso, o comportamento seria o controle que permitiria a uma proposição “funcionar” como tal.4 Mais que isso,
porém, o comportamento não poderia ele mesmo se tornar um critério
fora da lógica de nossa linguagem, de sorte que são interdições dessa lógica
(futuramente, ditas gramaticais) que retirariam significado das expressões
“Eu sinto minhas dores” ou “Eu sinto suas dores”, embora tenham sentido
as expressões “minhas dores”, “suas dores”, “Eu sinto dores” e “Ele sente
dores”.5
O comportamento, lugar do uso, depende da lógica da linguagem,
que ainda separa o significativo do não-significativo. E nisso, pensa Wittgenstein então, estaria assentada toda controvérsia sobre o behaviorismo.6
É, pois, na lógica da linguagem, na separação entre combinações significativas e não significativas, que se demarca o próprio comportamento
significativo, e não causalmente o contrário. Os critérios da significação
estritamente determinada pelo uso já começam a firmar-se, apesar de o
contexto teórico ainda marcadamente verificacionista supor, em última
instância, isomorfismo entre linguagem e mundo. Nesse caso, o comportamento seria separável em função das condições de verificação, cabendo
decidir quais comportamentos satisfazem as regras da linguagem, quais
têm multiplicidade lógica passível de cotejo com o mundo e, portanto,
quais podem fazer funcionar como tais as proposições.
O behaviorismo é localizado então em campo de estrita relevância
filosófica, já nesse primeiro tratamento, embora nesse momento pareça
4
5
6

Cf. WITTGENSTEIN, L., MS 107, p. 269-270.
Cf. WITTGENSTEIN, L., MS 107, p. 271.
“Und darauf scheint mir am Ende die ganze Kontroverse über den Behaviourism zu
beruhen.” (WITTGENSTEIN, L., MS 107, p. 271.)
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exemplificar o lugar de uma situação teórica confusa e não exatamente
uma resposta a tal situação. De qualquer forma, o behaviorismo pode indicar que estados íntimos não podem conter os outros elementos da significação. Como estados, seriam amorfos, aproximando-se mais do campo
do ‘ver’ do que do ‘ver como’. O ver amorfo não é, porém, um ver significativo, assim como não faz parte da representação da crença na vinda de
alguém o estado íntimo, que nada tem a ver com quem se espera nem com
os demais elementos da representação. E, se o ver não é amorfo, é cifrado
na proposição que enuncia o que se espera, deseja, etc. O amorfo é o que
não está no símbolo; mas tudo de essencial está no símbolo. Se deixamos
tal ver amorfo representar-se (como também expectativas, desejos), não o
fazemos segundo regras, uma vez que tal ver é antes condição da representação. Esse amorfo, contudo, não está no símbolo que condiciona – o que
bem mostrariam as considerações do behaviorismo, a esse respeito bastante
apropriadas, justificando-se por essa crítica à introspecção similitudes e
razões da simpatia de Wittgenstein por essa corrente psicológica antipsicologista.7
O comportamento pode servir de prova de uma compreensão dada
fora dele, como se do amorfo se pudesse concluir uma significação? Não é
o comportamento toda compreensão? Em perguntas como essas, diz Witt
genstein, “é oportuno em algum ponto um behaviorismo”.8 O behaviorismo aparece-lhe então como artifício benfazejo, ajuda a ver melhor, é
oportuno, sem ser por isso verdadeiro. Como ângulo oportuno, faz bom
serviço à filosofia, na qual, muitas vezes, é oportuno se colocar de modo
mais aparvoado (“gleichsam dümmer”) que o costumeiro, mas exatamente
para não driblar as dificuldades na procura do que pode ser essencial, ou
seja, na procura de proposições que tocam o limite do significativo.9 Assim, com o behaviorismo, é possível ver esse fenômeno da compreensão de
fora, sendo mais fácil separar o que é próprio da lógica, o que é objetivo,
do que pode ser psicológica ou fisiologicamente interessante. Afinal, seria
7
8

9

Cf. WITTGENSTEIN, L., MS 108, p. 217.
“In diesen Fragen ist irgendwo ein Behaviourism am Platz.” (WITTGENSTEIN, L.,
MS 108, p. 260.)
Cf. WITTGENSTEIN, L., MS 108, p. 260.
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preciso, vendo de fora, separar o psicológico do que pertence à própria coisa, de modo que, assim, ficaria evidente que a “compreensão, para nós, não
é essencialmente um processo interno, pois, à medida que o fosse, não nos
interessaria”.10 Ver de modo aparvoado, criar uma ficção gramatical, equivaleria aqui a recusar-se a reconhecer como essencial qualquer fenômeno
interno que não possa tornar-se visível para os outros.
Onde estaria um indício de behaviorismo benfazejo? Digamos assim, exatamente nesse modo de tratar as questões “de fora”, separando o lógico do psicológico. Seria um modo filosófico de “voltar às coisas mesmas”,
ou seja, à significação, ao que pertence às próprias coisas, no que podem
ter de essencial. Com isso, separar-se-iam as relações externas (o causal,
mesmo de processos internos) das relações internas à significação, o lógico
(futuramente, o gramatical). O essencial é um processo de compreensão
poder traduzir-se para o outro, e não ser interno.
A perspectiva filosófica alimenta-se então de um behaviorismo, sem
contudo confundir-se com ele. Para perceber melhor a diferença, basta enfatizar um desnível na modalidade. Nesse precisar poder ser externo (e não
simplesmente ser externo) está a distinção entre a filosofia de Wittgenstein
e o behaviorismo. Se ler, por exemplo, é um processo, não é essencialmente
uma questão íntima. Podemos ler em silêncio. Entretanto, sendo ler um
processo, “é preciso também poder ser um processo visível”.11 É claro então
que a analogia benfazeja se dissolve se levada muito a sério. Ela é bem mais
fecunda, caso não se reduza à simples identificação do behaviorismo com
uma inferência causal do comportamento ao estado interno – identificação
que, eventualmente, pode também ser feita.

3.

Em um sentido preciso, a perspectiva de Wittgenstein pode
ser chamada de behaviorista, a saber, ao insistir que o pensamento como
processo psíquico, como algo oculto e irredutível a uma linguagem, não
lhe interessa. “Se o pensamento é uma seqüência de representações, então
10
11

WITTGENSTEIN, L., MS 108, p. 261.
WITTGENSTEIN, L., MS 110, p. 25.
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o substituiremos por uma seqüência de quadros pintados.”12 Por trás da
cortina, não há nada, não há um algo por detrás da proposição, salvo o
cálculo, a linguagem em que a própria proposição é usada. Tampouco há
uma ordem mais pura, em relação à qual os signos seriam uma queda; não
havendo uma ordem do pensamento que não seja a mesma da linguagem,
ao contrário do afirmado pelo político francês que teria advogado a superioridade da língua francesa, porque nela “as palavras seguiriam exatamente a ordem em que são pensadas”.13
Em alguns casos, algum behaviorismo é mesmo valioso, pois ajuda
a combater uma tentação natural: a de falar em processos ocultos, etéreos,
processos que nunca estariam aí, mas seriam a razão extraordinária dos
mecanismos efetivos, corriqueiros, conhecidos de todos. Um certo behaviorismo (certamente, não todo nem o simples behaviorismo), mas apenas
um certo viés behaviorista seria valioso “porque nos ensina a pensar no
que já temos familiaridade, em vez de nos voltarmos a ficções de nossa
linguagem”.14 Em vez de conduzidos ao raro, ao inusitado, retornaríamos
com ele ao solo do conhecido, como se nossa atenção se concentrasse enfim nos relógios e não, misteriosa ou filosoficamente, no tempo.
O behaviorismo seria assim uma parcialidade útil, ajudando a separar dois modos de dizer que costumamos confundir. A forma da evidência e
a forma dos dados dos sentidos (a linguagem ao modo da física e a linguagem fenomenológica), e ambas têm igual valor. Ou seja, os dois modos estão
em ordem, sobretudo se não pretendem dizer o real. Afinal, em um contexto
pragmático, sem especulação abstrata, sem que a linguagem esteja de férias,
a frase “Eu vejo...” está em ordem. Entretanto, o behaviorismo talvez não
se dê conta disso mesmo que, não obstante, nos ajuda a ver. Ou melhor,
certamente não percebe. Sua parcialidade é útil, mas não é cura. Tendo duas
possibilidades de narrar o percebido, o behaviorismo opta, quando não precisa haver opção. Assim, como outras correntes, o behaviorismo termina por
acreditar em uma descrição pura, quando nada é puro em solo pragmático.
12
13
14

WITTGENSTEIN, L., TS 302, p. 11.
WITTGENSTEIN, L., TS 302, p. 12.
WITTGENSTEIN, L., MS 119, p. 80.
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O behaviorismo, como o finitismo em matemática, apesar de seus
méritos, terminaria por negar a existência de algo, diz haver apenas isso,
mas essa afirmação ou negação acaba por se transformar em seu objetivo
e a ele se reduz. Wittgenstein, ao contrário, não pára sua investigação, é
terapia (e não ciência), e, por isso, pode afirmar: “eu me exorto sempre de
novo a uma tal investigação”.15 Transformado em teoria, o behaviorismo
perde seu interesse terapêutico e poderia mesmo ser objeto de terapia, cabendo lembrar que temos critérios determinados para separar um robô de
um homem ou a simulação da dor efetiva.16
Vale notar que, em especial contra o behaviorismo ontológico, que
simplesmente negaria a existência de estados mentais, a indiferença quanto
à referência na constituição da significação não reduz a sensação a um nada.
“Ela não é um algo, mas tampouco é um nada!”17 Não se negam estados
internos, mas sim que deles dependam o emprego correto, por exemplo, da
palavra ‘lembrar-se’. Nesse sentido, ao afirmar os comportamentos como
critérios da significação, Wittgenstein antes aponta o uso como o oxigênio
da significação, servindo o behaviorismo para tecer bons exemplos que,
entretanto, não podem deixar de ser ficções gramaticais. O problema do
behaviorismo está em dar o passo em falso, aparentemente inocente, de
querer conhecer mais de perto um processo, ou seja, de querer conhecer o
que não pode ser fixado e, com tal fixação, parece conduzir a negá-lo.

4. Não há dúvida que o combate à introspecção e também ao etéreo dos fenômenos psicológicos alimenta as simpatias de Wittgenstein pelo
15
16
17

WITTGENSTEIN, L., MS 121, p. 89r.
Cf. WITTGENSTEIN, L., TS 213, p. 509.
WITTGENSTEIN, L., Philosophische Untersuchungen, § 304. Glock distingue três
versões do behaviorismo: “No behaviorismo metafísico, nega-se a existência de fenômenos mentais; no behaviorismo metodológico, insiste-se na idéia de que os psicólogos não deveriam evocar tais fenômenos na explicação do comportamento, pelo fato
de não serem intersubjetivamente acessíveis; no behaviorismo lógico, afirma-se que
as proposições acerca do nível mental são semanticamente equivalentes a proposições
acerca de disposições comportamentais.” (GLOCK, Hans-Johann, Dicionário Wittgenstein, p. 157.)
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behaviorismo. Nesse sentido, repetimos, o behaviorismo apresenta bons
exemplos, boas ficções, que ajudam a separar o lógico do psicológico. Estamos nos detendo, é claro, em utilizações explícitas de Wittgenstein da ideia
de um behaviorismo, seja como perspectiva, seja como teoria. Um outro
exemplo serve à separação entre processos e estados, formulado como o
“problema filosófico dos processos anímicos e do behaviorismo”,18 quando
um passo indevido, por excesso de atenção, pode estar sendo dado. Interessante é notar que nesse caso, como em outros, a formulação do próprio
problema pode não ser saudável, pode ser sintoma de que a linguagem
entrou em férias. O passo em falso, que acaba por destruir a analogia plausível, consiste nessa aproximação em negar o processo ininteligido nesse
meio inexplorado. Cada sinal parece isoladamente morto. Se vive no uso,
este pareceria guardar em si essa respiração viva, quando o uso é ele próprio
essa respiração.
Um traço teórico indesejável é logo apontado por Wittgenstein. A
ênfase teórica no comportamento termina por favorecer a idéia de que o
sentido só se fecha após o uso, com o seu término e, logo, por seu resultado.
Seria como acreditar que “só saberia o que procuro após tê-lo encontrado”,
o que só poderia conduzir a um “absurdo ‘behaviorismo’”.19 Afinal, como
já dissera combatendo Russell, se acaso temos fome e um soco no estômago
a faz cessar, não é tal soco que antes almejávamos. Olhando por um ângulo
intralinguístico, o significado de ‘flor amarela’ não está mais determinado
em “Achei uma flor amarela” que em “Eu procuro uma flor amarela”. Nem
tudo, portanto, se resolve ou se completa ao término do comportamento,
uma vez que em seu início já temos critérios para seu fechamento. Mas,
certamente, a oposição valeria sobretudo contra um behaviorismo tosco,
incapaz de discernir entre um sintoma da expectativa e a expressão da expectativa.20
Há três versões do texto em que ele admite poder ser um behaviorista disfarçado. A que se preserva nas Investigações Filosóficas, afirmando que,
18
19
20

WITTGENSTEIN, L., MS 116, p. 336.
WITTGENSTEIN, L., TS 211, p. 301.
WITTGENSTEIN, L., TS 212, p. 1024.
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salvo o comportamento humano, tudo seria ficção. Uma outra, no MS 124,
que registra simplesmente o comportamento. E, também, a que afirmaria
nada haver por detrás da exteriorização da sensação.21 Cumpre notar porém que a ficção que o behaviorismo ajuda a denunciar, a ilusão referencialista que nos faz supor um objeto por detrás da exteriorização lingüística, é
apontada enfim como uma visão estreita do funcionamento da linguagem
e não uma falsa em qualquer contexto.22 Com efeito, concordando com
um ponto de vista behaviorista, ele pode afirmar que no pensamento não
há nada essencialmente privado, mesmo que o possa haver efetivamente – o
que contraria, ao menos, o behaviorismo ontológico.23
O que então haveria de behaviorista em sua concepção (“Das behaviouristische an meiner Auffassung”) consistiria então, como já dissemos,
em não separar interno e externo, no que importa para a significação. Isso
vale para a lógica à medida que pode distinguir-se de uma qualquer psicologia, pois “na lógica sempre podemos falar ao modo do behaviorismo,
uma vez que então não nos interessa a diferença entre externo e interno”.24
Nesse sentido, sempre é possível falar de um ponto de vista “behaviorista”
– embora essa palavra lhe pareça verdadeiramente horrenda.25 Também,
essa forma de traduzir estados anímicos em comportamentos, tendo a vantagem de separar o lógico do psicológico, de destacar o que é essencial para
a significação, essa forma de apresentação se afigura “como que behaviorista” (gleichsam behaviouristischen), sem estritamente o ser. É uma forma
um tanto rude, admite, mas não há melhor. Entretanto, também afirma, a
depender do contexto, é tão boa quanto outras, pois tampouco o “pensar”
pode ser reduzido ao “comportar-se”.26
21
22

23
24
25
26

Cf., e. g., WITTGENSTEIN, L., MS 124, p. 5; MS 129, p. 114; MS 161, p. 40r.
Cf. WITTGENSTEIN, L., MS 161, p. 40v. Se ficções podem ser denunciadas, outras
podem ser úteis, sendo algumas behavioristas – ficções que ele nomeia de materiais.
No caso, ficções que podem ser encenadas no palco, porque se traduzem em comportamentos. Cf. WITTGENSTEIN, L., MS 117, p. 265.
Cf. WITTGENSTEIN, L., TS 302, p. 12.
WITTGENSTEIN, L., MS 112, p. 75v.
“Scheußliches Wort.” WITTGENSTEIN, L., MS 110, p. 53.
Cf. WITTGENSTEIN, L., MS 114, p. 81.
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Wittgenstein, não duvidamos, concebe a compreensão, em algum
sentido, de maneira behaviorista.27 Mas, por quê? Primeiro, porque a compreensão não se reduz a um átimo, um agarrar não discursivo da gramática.
Segundo, porque, devolvendo o sentido de uma proposição a sua inserção
na linguagem ou em um cálculo, não pensa a linguagem ou a tabuada
inteiras compactadas internamente. Wittgenstein só pode parecer behaviorista quando combate a concepção “pneumática”, mentalista, contra a
qual, com efeito, ele dirige suas baterias, uma vez que comporta a imagem
de condição etérea da alma. Entretanto, se a behaviorista é o oposto da
concepção pneumática, não hesita em afirmar: “ambas são ruins”!28

5. Muitos são os caminhos que podem tornar rico o diálogo entre

a obra de Wittgenstein e uma específica proposta científica. Em especial,
considerando a radicalidade do behaviorismo, seu confronto específico
com aspectos centrais da filosofia moderna, ele se tornaria bem mais que
um simples empreendimento científico, pois eivado de ricas sugestões filosóficas. Além disso, o behaviorismo pôde contemplar mais de um aspecto de interesse filosófico. Tanto pôde afirmar certas teses sobre o mental,
quanto, de modo mais tênue, pôde sugerir um recorte metodológico para
uma ciência específica. Para Wittgenstein, contudo, o interesse é preciso:
“O behaviorístico em minha concepção consiste apenas em que não faço
nenhuma distinção entre ‘externo’ e ‘interno’. Porque a psicologia em nada
me interessa.”29
Por essa via, ficam claras as razões de sua aversão e sua simpatia, a
saber, o combate à visão pneumática da significação, mas sobretudo à separação entre interno e externo. Não deixamos assim de registrar a própria
ambiguidade de Wittgenstein, que ora reconhece alguma similaridade com
o behaviorismo, ora chega a rejeitar-lhe o próprio termo. E, por isso, simpatia logo se torna aversão, quando a perspectiva do behaviorismo ameaça
27

28
29

“Ich fasse das Verstehen also, in irgendeinem Sinne, behaviouristisch auf.” (WITTGENSTEIN, L., MS 110, p. 296.)
WITTGENSTEIN, L., MS 130, p. 3.
WITTGENSTEIN, L., TS 211, p. 310.
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desandar em teoria. De todo modo, exíguos nossos resultados nessa leitura
de superfície, não deixam de indicar suficientemente a clara relevância da
temática do behaviorismo para um estudo qualquer sobre a significação
em Wittgenstein; a efetiva ligação de Wittgenstein com a temática, documentada em diversos documentos e reiteradas enunciações; bem como a
ambiguidade constitutiva de seu tratamento, uma vez que, com o behaviorismo, temos sim um ângulo inusitado, capaz de dar nova luz ao problema,
mas um ângulo que não deve tornar-se definitivo, sob pena de uma generalização unilateral da experiência.
As menções explícitas, é claro, em nada esgotam o problema, mas
são um bom começo. Situadas na antessala da apresentação dos ricos vínculos entre comportamento e significação, ajudam na leitura de certas passagens da obra. Assim, à luz dessa nota de rodapé, dificilmente leríamos
como profissão de fé behaviorista o exemplo de ficção do povo de escravos sem alma,30 e entenderíamos bem a chave wittgensteiniana de que a
interpretação sempre se colhe na linguagem. Desse modo, nunca ficaríamos satisfeitos, por exemplo, com reduzir vivências a comportamentos,
não sendo adequado descrever o que nos passa na alma pela descrição de
movimentos quaisquer. Afinal, fora das distinções postas na linguagem,
só pode parecer de todo estranha a identificação, inclusive causal, entre
significação e comportamento, tal como imputada por Wittgenstein a essa
corrente, que, portanto, não nos ofereceria adequado tratamento linguístico da significação, sendo incapaz, em suma, de mostrar a natureza lógica
e não metafísica do anímico: “Behaviorismo. Parece-me que estou triste,
[pois] deixo a cabeça inclinar-se assim.”31

30
31

Cf. WITTGENSTEIN, L., MS 130, p. 155.
WITTGENSTEIN, L., MS 114, p. 14r.
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Sobre Crença e Experiência
Unsere Welt erscheint ganz, ganz anders, wenn man sie mit anderen Möglichkeiten umgibt.
Ludwig Wittgenstein1

1.

Em outubro de 1944, Wittgenstein endereça a George E.
Moore uma carta, cujo teor guarda bem a precisão (e, convenhamos, a
quase violência) característica de seu pensamento. Concisa, é também inocente e perversa, como a fala de uma criança. A mesma inocência, ou clara
arrogância (se preferirem), com que, certa feita, teria dito de Moore que
ele mostrava quão longe pode ir um homem sem absolutamente qualquer
inteligência,2 ou como quando, com suas observações pontuais, fizera Bertrand Russell abandonar a redação (bastante adiantada) de seu livro de
teoria do conhecimento. Vejamos, pois, essa carta, em uma primeira aproximação:
Querido Moore,
Devo lhe dizer o quanto estou contente que nos tenha lido um
texto ontem. Parece-me que o ponto mais importante foi o “absurdo” da afirmação “A sala está em chamas e eu não creio que
esteja”. Chamar isso, porém, como penso que você fez, de “um
absurdo por razões psicológicas”, parece-me errado, ou altamente
enganador. (Se eu pergunto a alguém “Há fogo na sala ao lado?”
e ele responde “Eu creio que haja”, eu não poderia dizer: “Não
seja ridículo. Eu lhe perguntei sobre o fogo e não sobre seu estado
mental”.) Mas o que eu queria dizer era isto. Indicar tal “absurdo”,
1

2

“Nosso mundo aparece muito, muito diferente, se o envolvemos com outras possibilidades.” WITTGENSTEIN, Ludwig, “Ursache und Wirkung”, p. 379.
F. R. Leavis o relata, em “Memories of Wittgenstein”. Cf. FLOWERS III, F. A. (Ed.),
Portraits of Wittgenstein, vol. 2, p. 249.
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que de fato tem algo de semelhante a uma contradição, embora
não seja uma, é tão importante que espero que você publique seu
texto. A propósito, não fique chocado quando digo que seja algo
“semelhante” a uma contradição. Isso, grosso modo, significa: ele
desempenha um papel semelhante em lógica. Você disse algo sobre a lógica da afirmação. A saber: Faz sentido dizer “Suponhamos:
p é o caso e eu não creio que p seja o caso”, enquanto seria sem
sentido afirmar “x−p é o caso e eu não creio que p seja o caso”. Esta
afirmação tem de ser excluída e é excluída pelo “senso comum”,
assim como o é uma contradição. E isso apenas mostra como a
lógica não é tão simples como os lógicos pensam que seja. Em
particular: essa contradição não é a coisa singular que as pessoas
pensam que seja. Ela não é a única forma lógica inadmissível e, sob
certas circunstâncias, é mesmo admissível. E mostrar isso, ao que
penso, é o principal mérito de seu texto. Em uma palavra, pareceme que você fez uma descoberta, e que você deve publicá-la.
Espero vê-lo em privado um dia desses.
Cordialmente,
L. Wittgenstein3

Não por acaso, a esposa de Moore restringia as visitas de Wittgen
stein. Quando conversavam, Moore ficava exausto com suas críticas e interpelações, talvez exatamente porque para ele uma crítica de Wittgenstein
devia sempre ser levada em alta conta:
Quando o conheci realmente, eu logo senti que ele era muito
mais inteligente em filosofia do que eu, e não apenas mais inteligente, mas também muito mais profundo, e com uma percepção
muito melhor do tipo de investigação realmente importante e
que valia a pena empreender, e ainda uma idéia do melhor método para empreender tais investigações.4

De todo modo, com a força de sempre, Wittgenstein estava sendo
sincero. Tempos depois, disse mesmo a Malcolm que essa descoberta era
3

4

WITTGENSTEIN, L., Wittgenstein in Cambridge: Letters and Documents 1911-1951,
p. 365.
MOORE, G. E., “Autobiography”, in FLOWERS III, F. A. (Ed.), Portraits of Wittgen
stein, vol. 1, p. 149.
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a única coisa na obra de Moore que o impressionara. Parece estar se contradizendo o indivíduo que a enuncia, mas a conjunção não é uma contradição em termos formais.5 O absurdo, porém, não é psicológico. “Seria
fatal – escreve mais tarde – considerar o paradoxo de Moore como algo
que ocorre apenas na esfera do mental”,6 caso seja aqui o “Bereich des See
lischen”, o domínio do mental, compreendido como meramente psicológico. O paradoxo ensina-nos, pois, algo sobre as condições de enunciação
e não simplesmente sobre as situações enunciadas. Suas razões, portanto,
são lógicas, gramaticais:
O paradoxo de Moore pode ser enunciado dessa forma: a expressão “Eu creio que isto está assim” é empregada de modo similar à
afirmação “Isto está assim”; e todavia a suposição de que eu creia
que isto esteja assim não se emprega de modo similar à suposição
de que isto esteja assim.7

Verificar a suposição de que esteja chovendo leva-nos, por exemplo,
a abrir a janela do quarto e olhar por ela – o que não é preciso fazer para
verificar a crença em que o esteja. Logo, tomando uma proposição ‘p’ e
‘Cjp’ (por João Carlos crê que p) não é uma contradição, embora o pareça,
o paradoxo “p.~Cjp”, sendo ele enunciado por mim. Afinal, Cjp e p realmente se distinguem por nossos usos, como bem nos mostra sua distinta
relação com a suposição. Isto é, supor que seja não equivale a supor que o
creia. Isso também se evidencia por meio de sua atribuição ao passado ou
pela remissão à crença de outras pessoas. Afirmar que choveu, mas eu não
acreditei que chovia, pode ser até trivial, sendo ainda mais trivial afirmar
que chove, embora fulano, beltrano ou sicrano não acredite. Dessa forma,
abstraído o emprego, “p.~Cjp” seria possível por não ser uma contradição,
5

6

7

Que tal caso singular de uso da linguagem impressione Wittgenstein não é de estranhar. Afinal de contas, exemplo semelhante (por envolver impossibilidade sem ser uma
contradição) o fizera abandonar o Tractatus, a saber, o problema da exclusão de cores.
No Tractatus, um enunciado como “Isto é vermelho e isto é azul” só poderia ser compreendido como uma contradição, embora uma análise posterior o tenha mostrado
irredutível à forma de uma contradição. Cf. ALLAIRE, Edwin, “‘Tractatus’ 6.3751”.
WITTGENSTEIN, Ludwig, Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie, I, §
471.
WITTGENSTEIN, Ludwig, Philosophische Untersuchungen, II, x
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mesmo sendo, a olhos vistos, inadmissível. Entretanto, apesar dessa liberalidade da lógica, a afirmação conjunta nos é inaceitável, sendo para nós
uma espécie de contradição, se não deixamos em suspenso as condições de
enunciação e, com elas, o campo de possibilidades com que envolvemos o
mundo.

2.

Ao parecer uma contradição, sem o ser,8 o paradoxo assemelha-se ao problema da exclusão das cores e a todos os outros por que a
necessidade parece invadir o campo do empírico, tornando variável a distinção entre lógica e empiria e fazendo deslocar os limites do possível ou
do gramaticalmente admissível. Nesses casos, a dificuldade sinaliza para
as regras relativas ao uso de palavras para cores, dores ou crenças. Ou seja,
mesmo sem querer, Moore disse algo sobre a lógica da enunciação. A saber,
tem sentido imaginar (supor) uma situação que, entretanto, não podemos enunciar no presente do indicativo. Não obstante, como acabamos
de dizer, a situação pode ser suposta ou enunciada no passado ou ainda,
certamente, para outra pessoa. É absurdo dizer “Há um unicórnio na sala,
mas eu não acredito nisso”, sendo contudo significativo dizer “Há um unicórnio na sala, mas o Hermano não acredita nisso”, ou ainda “Havia um
unicórnio na sala, mas eu não acreditava nisso”.
O sujeito da enunciação, enquanto se enuncia, é o resíduo que faz
emperrar a máquina, mas isso sinaliza sua presença não substancial, sua
presença lógica, intralinguística, e não metafísica.9 Em outras palavras, o
paradoxo fere uma regra constitutiva do que estamos dispostos a considerar como próprio da lógica da enunciação, a saber: “Pode-se desconfiar dos
próprios sentidos, mas não das próprias crenças”.10 Crer é assim um estado anímico, tem duração – o que é uma verdade gramatical. Poder-se-ia
8

9

10

Da mesma forma, seria semelhante a uma tautologia, sem que o seja, “Chove, e eu
creio que chove”.
Com isso, nossa leitura do paradoxo de Moore se associa à afirmação wittgensteiniana
de que o anímico, à medida que pode interessar-nos, não é um adjetivo metafísico,
mas sim um lógico.
WITTGENSTEIN, Ludwig, Philosophische Untersuchungen, II, x.
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certamente imaginar uma situação em que teria sentido dizer “pareço crer
que...”, mas ela ultrapassaria nossa gramática, assim como um verde avermelhado estaria fora de nossa gramática das cores e, logo, não seria uma
de nossas cores. Nesse caso, deveras interessante, em que diria parecer-me
que meu eu acredita em algo que todavia não ocorre, representar-me-ia
talvez como um comportamento correspondente o de dois seres a falar por
minha boca, de sorte que seria pensável uma situação todavia incompreensível do interior de nossa gramática. E encontraríamos, em uma linguagem
em férias, um lugar para um verde avermelhado, sem ter coordenadas coerentes de acesso a ele.11
Na mesma direção, mostrando bem como poderíamos, digamos,
pensar fora da gramática, embora só possamos empregar a linguagem através dela, podemos nos representar uma situação que ultrapassa nossos usos
correntes, como, por exemplo, a de um jogo que fosse ganho ou perdido
antes de começar:
Pode isso ocorrer? – Certamente. Apenas descreva-o em detalhes
e verá que o processo que descreve deixa-se imaginar até facilmente, mas que você decerto não empregará para ele tais e tais
expressões.12

A asserção (o paradoxo) é assim, em circunstâncias normais, excluída pelo
“senso comum”, ou seja, pelas condições mesmas de uma comunicação
que esteja em ordem, como é feito com a contradição, mas também com
aquelas situações não contraditórias que envolvem incompatibilidades sintéticas.13
Querer resolver tais paradoxos sem recurso a aspectos pragmáticos
é um caminho pouco wittgensteiniano, mesmo quando eventualmente
bem sucedido, como em algumas análises lógicas. Serão lógicas, porém,
11
12
13

Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig, Philosophische Untersuchungen, II, x.
WITTGENSTEIN, Ludwig, “Ursache und Wirkung”, p. 384.
Isso compreenderia a situação pragmática inventada por Schlick (qual seja, a da compra por sua esposa de um vestido verde, ante cujo anúncio não teria sentido indagar se
ele seria vermelho), sem aceitar que a análise de Schlick, de pura rejeição à fenomenologia, dê conta do inteiro papel e sentido das proposições gramaticais. Cf. SCHLICK,
Moritz, “Gibt es ein materiales Apriori?”
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em outro sentido, como na “solução” de Quine para o paradoxo do exame
inesperado. Importa, ao contrário, enfatizar como essencial ao interesse de
Wittgenstein a sugestão decorrente do paradoxo de que a contradição não
é o único limite inadmissível e mesmo, a depender dos jogos de linguagem,
ela pode até ser admissível. E essa observação é de grande importância. Ela
permite ligar Wittgenstein à tradição crítica, pelo viés da virada linguística,
mas também mostra uma inflexão na obra do próprio Wittgenstein, que
deixa de acreditar em uma determinação única e definitiva dos limites do
espaço lógico, afastando-se da posição outrora assumida no Tractatus.
O paradoxo abre um caminho de todo propício a Wittgenstein,
com o qual ele pode explorar a assimetria entre a primeira e a terceira pessoa. Uma assimetria gramatical, e não psicológica. O exemplo ajuda-nos
também a ver as condições formais de enunciados sobre saber e sobre crença, como aliás o faz uma análise disso que costumamos chamar de falácias
não-formais, pois o que nestas nos repugna não é exatamente sua distância
em relação à verdade, mas sobretudo sua quebra das regras envolvidas em
nossa decisão de chegar a algum resultado através de proposições, em nosso
desejo de que a palavra tenha preeminência sobre outros instrumentos de
poder.14

3. O paradoxo de Moore, armado pelo descumprimento de uma

regra a ser sustentada pelo sujeito que enuncia, torna-se similar, por exemplo, a paradoxos como o do tigre surpresa ou do exame, sustentado pela
manutenção da expectativa em quem deve poder ser surpreendido. Nos
dois casos, uma atitude, um tanto hipostasiada, faz parte do problema.
14

Uma falácia implica uma fissura no contexto ideal da argumentação – um contexto
que, sendo racional, sendo dirigido a um auditório universal, no qual verdade e evidência devem coincidir, todos os interlocutores têm igual direito, dominam com eficiência a linguagem, estão comprometidos com a preeminência da palavra sobre outros
instrumentos de poder e, como proporcionam suas crenças às evidências disponíveis,
devem confiar na narrativa da causalidade. Em sendo assim, a falácia de falsa causa
talvez apenas quebre nossa adesão ao princípio narrativo da causalidade, assim como o
recurso à força ou o apelo à piedade comprometem nossa adesão formal ao princípio
da igualdade entre os que argumentam.
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Nos dois casos, a inteligibilidade do problema como problema depende de
nossa disposição em aceitar um sujeito, com certas características e regras.
No do tigre surpresa, conta-se que o jovem Adauto tem a promessa,
mantida por um rei que nunca mente, de grande fortuna e títulos nobiliárquicos, caso enfrente um tigre surpresa que se encontra atrás de uma de
quatro portas. Pensa então o jovem, conhecido por sua lógica implacável,
que nada deve temer. Caso abra as três primeiras portas e não encontre
nelas o tigre, ele não poderia estar na quarta, pois então o estaria esperando
e, assim, não seria uma surpresa. E, lembremos, o tal rei não mente. Ora,
caso abrisse as duas primeiras e, seguindo-se a boa lógica, o tigre não poderia estar na quarta, tampouco poderia estar na terceira, pois então Adauto
o estaria esperando e, é claro, não seria uma surpresa. Da mesma fora,
caso abrisse a primeira e não o encontrasse, não poderia estar na segunda,
uma vez que já não estaria na terceira e na quarta. E, enfim, como já não
pode seguramente estar na segunda, terceira ou quarta, sendo esperado
na primeira, não poderia estar nela, pois não haveria qualquer surpresa.
Destemido ser racional, mãos nuas e todo senso do mundo, Adauto abriu
a primeira, a segunda, a terceira... e lhe saltou em cima um tigre, e foi uma
surpresa dos diabos.
Ora, a armadilha (que funcionaria com apenas uma porta) é montada pelas próprias regras da enunciação. Como esperamos, não será surpresa. Mas, na verdade, só não será surpresa se conservamos a expectativa.
A admissão da crença não é, portanto, exterior à admissão de enunciados,
fazendo parte dos limites do que e do como pode algo ser dito. Caso o
raciocínio sirva para suspender a expectativa e seja a razão para suprimir
o temor, ele retira seu próprio fundamento, sendo bom exemplo de como
a simples razão não é toda lógica e nos deixa impotentes. Nesse caso, um
temor irracional seria aqui de mais valia.
O paradoxo decorre de tornarmos como um fato o que é condição da significação, misturando regras e lances do jogo. Pensamos que a
proposição subsiste sem acreditarmos nela, mas parte essencial do nosso
jogo com proposições atualiza e reforça a presença de nossa crença nelas.
Enfim, o estado de crença, com independência do que denote, não pode
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ser suspenso, pois faz parte da regra do jogo. O paradoxo do tigre, talvez
como o de Moore, quer suspender uma regra e não negar um fato. Afinal,
se estar esperando é condição para ser contraditório que seja inesperado,
a expectativa não pode ser suspensa. Só é inesperado por ter sido supressa
a expectativa, que a suposição do sujeito não pode abolir. A expectativa,
mesmo sendo certa sua satisfação, sustenta-se no sujeito que espera, mas
isso como condição de sentido da frase e não como se ancorada em um
estado mental.
Entendemos, pois, os dois paradoxos como paradoxos por estarmos
bem instalados em certos procedimentos conversacionais. Assim, fazemos
um jogo adequado quando dizemos: “Há um ovo na caixa”, pois essa afirmação faz referência à caixa, podendo ser verdadeira ou falsa. Entretanto, a
proposição “Há surpreendentemente um ovo na caixa”, contendo além da
afirmação uma expressão, faz referência ao sujeito, não podendo ser verdadeiramente cumprida ou negada. Nossa expectativa, que se frustraria com
encontrarmos o ovo e tampouco pode ser abolida, faz com que a enunciação se situe, por assim dizer, fora de nossos jogos. Ela quebra uma regra da
enunciação, como de modo similar o fazem as falácias. Entretanto, tais paradoxos mostram-nos as regras, as normas de um contexto mais forte que o
da mera comunicação, ou seja, mostram-nos um contexto gramatical.
A crença, portanto, em seu aspecto formal, não é descartável. Ou
melhor, sua presença, como um resíduo, como uma sujeira da linguagem,
desenha possibilidades da enunciação e denuncia a natureza convencional,
pragmática e, sobretudo, lógica da construção da experiência e de seus
limites. Mais ainda, por meio da crença, não vemos um interior, assim
como uma expressão tímida não é um espelho da timidez, mas a assunção
da crença nos solicita uma interioridade a ser cifrada na linguagem. Deixando de ser um mito ou uma falsidade, o interior não passa, porém, a ser
um objeto. O que descrevemos, o que continuamos e podemos continuar
a descrever é a linguagem em sua articulação com práticas, que não teriam
sentido sem a construção, nelas entramada e entranhada, da subjetividade.
Com isso, a filosofia da linguagem continua a ser condição de possibilidade de uma filosofia da mente, e o anímico não se desdobra em epíteto
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metafísico, continuando a ser um adjetivo lógico, de sorte que, mesmo
em meio ao mental, nosso objeto pode e deve continuar sendo a própria
linguagem e seus jogos.

4. Retomemos a questão dos limites e, em especial, a questão do

que pode ser dito, de modo significativo e, por extensão, científico. Afinal,
é preciso esclarecer melhor a importância de uma observação de Wittgenstein, qual seja, a de que não seria unique a contradição, com a consequência de não estarem definidos de uma vez por todas os limites do
significativo. O que pode ser dito, em grande parte, é o que pode ser desenhado segundo relações externas, que costumamos cifrar como relações de
causalidade. Tais relações expressariam suficientemente todo o disposto no
campo da contingência, de proposições que não envolvem necessidade ou
impossibilidade, estas unicamente lógicas. Sabemos bem que a demarcação
desse campo, cujos limites seriam a tautologia e a contradição, implica a
retomada de uma tarefa crítica em um contexto linguístico. Ou seja, a demarcação do que pode ser pensado transforma-se na tarefa mais exequível,
porque consistente, de traçar limites à expressão do pensamento, sendo
envolvida então a expressão possível de relações externas entre fatos (cuja
totalidade é o conjunto das proposições das ciências naturais) pelas condições formais, internas, da própria expressabilidade, cuja determinação é a
tarefa principal da lógica filosófica.15 O espaço lógico desenha os limites do
significativo. No Tractatus, como sabemos, com o resultado incomum de
o significativo (a ciência e o conjunto das proposições verdadeiras) não ser
exatamente relevante, e o relevante (o campo da ética, da estética, o mundo
visto do ponto de vista do altíssimo) não ser significativo. Mais ainda, tal
demarcação é enunciada como definitiva, não havendo impossibilidade
classificável como admissível ou como diferente da contradição.
O retorno de Wittgenstein à filosofia deve-se a seu reconhecimento
de dificuldades importantes nesse projeto, de cujo espírito não se afasta,
15

“There is an ideal – a direction in which investigations are constantly pushed. “There
must be” corresponds to this ideal.” WITTGENSTEIN, Ludwig, Philosophical Occasions, p. 411.
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mas para negá-lo em profundidade. No início dos anos 30, no artigo mencionado acima, Schlick ainda rejeita, com bastante ênfase e combatendo
a fenomenologia, que proposições possam descrever a experiência e comportar necessidade. Ora, Wittgenstein, que não recusa uma semelhança
possível entre sua investigação gramatical e alguma fenomenologia, tem
sua atenção voltada progressiva e fundamente a esses híbridos misteriosos,
as proposições gramaticais, que antes determinam a margem de liberdade
de nossos possíveis enunciados. Esse interesse resulta da própria dissolução
do Tractatus, exatamente por ele não dar conta da necessidade própria à
expressão de gradações, no caso, das cores. Com esse fracasso, não se lhe
retira o foco da investigação, de todo voltada aos limites do necessário, mas
antes se abandona a ideia de que uma tal investigação possa porventura
culminar em uma demarcação intocável e definitiva.
Com tal interesse em proposições gramaticais, Wittgenstein não
está retornando a um tempo de indistinção dogmática, como se pudéssemos decidir com necessidade aquém e além da experiência. Agora, ser não
dogmático é, de certa maneira, reconhecer que as fronteiras nunca estão
bem definidas, que há impossibilidades além do que costuma admitir a
lógica e que elas, ademais, se deslocam. Como afirma sobre a contradição:
“Ela não é a única forma lógica inadmissível e, sob certas circunstâncias, é
mesmo admissível”. Com o tema da crença, por meio de sua formulação
paradoxal, Moore chega, quiçá inadvertidamente, ao cerne mesmo da tarefa filosófica de investigação de modalidades como o necessário e o possível,
explicitando em parte a contribuição de uma interioridade inventada para
a constituição do campo da experiência.
Talvez, neste momento, já tenhamos elementos para juntos reler com
proveito a carta de Wittgenstein, sendo-nos agora talvez mais clara sua precisão e força. E vale até, por importante, repetir-lhe inteira a citação.
Querido Moore,
Devo lhe dizer o quanto estou contente que nos tenha lido um
texto ontem. Parece-me que o ponto mais importante foi o “absurdo” da afirmação “A sala está em chamas e eu não creio que
esteja”. Chamar isso, porém, como penso que você fez, de “um
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absurdo por razões psicológicas”, parece-me errado, ou altamente
enganador. (Se eu pergunto a alguém “Há fogo na sala ao lado?”
e ele responde “Eu creio que haja”, eu não poderia dizer: “Não
seja ridículo. Eu lhe perguntei sobre o fogo e não sobre seu estado mental”.) Mas o que eu queria dizer era isto. Indicar tal “absurdo”, que de fato tem algo de semelhante a uma contradição,
embora não seja uma, é tão importante que espero que você publique seu texto. A propósito, não fique chocado quando digo que
seja algo “semelhante” a uma contradição. Isso, grosso modo,
significa: ele desempenha um papel semelhante em lógica. Você
disse algo sobre a lógica da afirmação. A saber: Faz sentido dizer
“Suponhamos: p é o caso e eu não creio que p seja o caso”, enquanto seria sem sentido afirmar “x−p é o caso e eu não creio que
p seja o caso”. Esta afirmação tem de ser excluída e é excluída
pelo “senso comum”, assim como o é uma contradição. E isso
apenas mostra como a lógica não é tão simples como os lógicos
pensam que seja. Em particular: essa contradição não é a coisa
singular que as pessoas pensam que seja. Ela não é a única forma
lógica inadmissível e, sob certas circunstâncias, é mesmo admissível. E mostrar isso, ao que penso, é o principal mérito de seu
texto. Em uma palavra, parece-me que você fez uma descoberta,
e que você deve publicá-la.
Espero vê-lo em privado um dia desses.
Cordialmente,
L. Wittgenstein

Com efeito, o paradoxo adquire pleno sentido, mas apenas no contexto de uma investigação gramatical, de uma terapia wittgensteiniana dos
usos da linguagem. Em sendo assim, Moore teria feito uma descoberta,
mas sem dar por ela, sem compreender seu alcance, de sorte que, em sentido forte, a descoberta de Moore é, ao fim e ao cabo, uma invenção de
Wittgenstein, o autêntico autor do paradoxo.
Entretanto, não estamos ainda de todo satisfeitos com a análise do
paradoxo ou mesmo dessa carta preciosa. Por isso, continuamos sua análise
e a análise do paradoxo no capítulo seguinte, cabendo perguntar, com mais
detalhe, por que Wittgenstein considerava tal paradoxo relevante para a
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lógica da afirmação e, por isso, em que medida as condições pragmáticas
da enunciação importam decisiva e essencialmente para a constituição dos
limites da experiência.
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Proposição e Crença
1. Alguns de nós fomos educados em uma tradição que não considera uma vergonha ser cartesiano. Nesse nosso ambiente particular (nada
hegemônico), também ser positivista não chega a ser um anátema. No mínimo, é um importante ponto de vista. De minha parte, tendo feito uma
dissertação sobre Durkheim e uma tese sobre Wittgenstein,1 mesmo afastado por uma ou outra razão, sinto-me nesse ambiente como que em casa. E,
por isso mesmo, permito-me lamentar, como membro da confraria, certa
distorção cientificizante, que nos faz confundir nossa procura pelo sentido
com o encontro de alguma verdade.
Um tal espírito cientificizante, ao ler por exemplo a lista “Denken/
Glauben/ der Meinung sein/ Wissen/ Hoffen/ Erwarten/ Sich erinnern/
Wünschen/ Fürchten/ Meinen” em um manuscrito de Wittgenstein,2 no
qual como que se desenha um projeto de investigação, poderia imaginar um levantamento exaustivo de atitudes proposicionais, um exame
capaz de fazer o escrutínio de todas as vivências possíveis, cristalizadas
por semelhanças e diferenças no emprego de certos verbos. Ver diferenças, entretanto, não se faz em Wittgenstein por conta de algum projeto
taxinômico, nem tem como horizonte uma teoria da subjetividade, que
o emprego dos termos deixaria antever. Ao contrário, visa a quebrar fronteiras e a embaralhar o que distinções simples encobririam. Assim, o emprego não é uma constatação, uma antropologia de usos constituídos, e
ajuda-nos a ver como outras possibilidades podem revestir de significação
o que excluiríamos, em circunstâncias normais. Ver diferenças, portanto,
caso comporte enfim alguma constatação, seria a constatação alguma de
1

2

Ambos anatematizados, por vezes, como positivistas e, curiosamente, também preocupados, cada qual à sua maneira, com a constituição social ou pragmática de categorias
essenciais ao espaço lógico ou de condições, digamos, transcendentais do conhecimento.
“Pensar/ Crer/ Ser da opinião/ Saber/ Esperar/ Aguardar/ Lembrar-se/ Desejar/ Temer/
Achar”. WITTGENSTEIN, L., MS 180a, p. 16v.
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que “nosso mundo aparece muito, muito diferente, se o envolvemos com
outras possibilidades”.3
Uma saudável perspectiva filosófica prepara-nos o convívio paciente com certos problemas, para os quais, de resto, seria frustrante encontrar
uma solução. Afinal, o trabalho da filosofia, por diverso que seja, é mais da
ordem das terapias prolongadas que das intervenções cirúrgicas. Conviver
com a doença é parte do nosso trabalho, e não simplesmente fazer-lhe a
assepsia. Certa inclinação cientificizante, porém, que decerto também nos
é própria, costuma submeter nosso labor analítico aos ditames do adágio
que, transmitido por gerações a alunos de cirurgia de antiga Faculdade de
Medicina, assim resumia o trabalho do cirurgião: “Se está mole, corta; se
está duro, serra; se está podre, tira”. Ora, mesmo no mais curial ambiente
da filosofia analítica, os conceitos nem sempre podem ser distinguidos e
separados em um cadinho, nem dispostos ao corte ou à poda. E, sem cuidado, sabemos bem, o adágio do cirurgião pode descrever igualmente o
trabalho do açougueiro.
Ao lado, pois, de diversos temas passíveis de resolução (e que, bem
traduzidos em proposições, conformam clara teoria), precisamos conviver
com muitos outros, como a galinha com seu pevide. E tais temas costumam não ser os mais secundários. Ao contrário, podem ser identificados
segundo sua localização gramatical mais central, porquanto nos fornecem
os contornos mesmos do que podemos enunciar significativamente. Entre
tais questões fundamentais, podemos discernir as que descrevem a enunciação de crenças. Neste nosso texto, então, após levantarmos um conjunto de
interrogações ou indefinições clássicas sobre crença e conhecimento, após
fazermos uma síntese apressada de pontos que solicitam terapia, procuraremos apresentar uma aproximação wittgensteiniana ao específico problema
da crença (enquanto complementar ao enunciado de uma proposição ou
com ele coincidente), ilustrando tal problema por mais um exame do célebre paradoxo de Moore, de sorte que nossa aproximação estará circunscrita
a reflexões posteriores às Investigações Filosóficas.
3

WITTGENSTEIN, L., “Ursache und Wirkung”, p. 379.

124

João Carlos Salles

2. A crença é um enigma, envolto embora em obviedades. O tema
atravessa o senso comum e se instala no interior das mais diversas posições
filosóficas, de modo que apresentá-lo coincide em muito com posicionarse, com aceitar pressupostos, com mobilizar lógicas e ontologias. Por isso,
muitas considerações não podem ser simplesmente abandonadas, salvo a
elevado preço. Também obviedades não estão para ser cortadas, e o enigma
nunca desaparece de todo, sem que deixe por isso de ser instrutivo reviver
algumas dimensões do problema – o que faremos, na maioria das vezes, ao
notar outros aspectos, ao ver as mesmas questões segundo outros pontos
de vista.
Nada tem de trivial a afirmação platônica de que não poderíamos
conhecer o bem sem realizá-lo, embora, por outro lado, pareça um truísmo, um lugar comum, afirmar que não podemos conhecer o verdadeiro
sem também crer nele. Seria, pois, da natureza do reconhecimento do verdadeiro exigir-nos a adesão, à semelhança de como seria óbvia a inferência
de que, estando com frio, não nos seja possível não crer que estejamos. Entretanto, uma coisa é a identidade entre a presença de uma imagem e sua
aceitação, como quando, diz Brochard, “imaginando um fantasma, eu não
posso não tê-lo presente em meu espírito, não crer de certa forma na sua
existência”.4 E, nesse caso, ideias parecem implicar crenças, quando menos
para o reconhecimento de sua própria presença e, não sendo possível crer
sem pensar, tampouco nos seria possível pensar sem crer.
Outra coisa é o reconhecimento de uma verdade. A possibilidade
de pensar uma articulação de ideias ou objetos não implica a aceitação
de sua efetiva ocorrência, sendo uma exigência lógica fundamental, uma
exigência dada a qualquer teoria da linguagem que esteja em ordem, a
separação entre condições de sentido e condições de verdade, de sorte que
não estaria bem um arranjo qualquer que não nos permitisse, nesse caso,
pensar sem crer. Entretanto, apesar disso, parece contrariar fundamente
as condições de enunciação e inclusive de um possível acordo entre falantes, aceitar como lícita a conjunção, nessa ordem,5 entre a afirmação por
4
5

BROCHARD, Victor, Do Erro, p. 135.
De um ponto de vista lógico (ou seja, após um trabalho de formalização e em contexto
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alguém de uma proposição como verdadeira e sua subsequente recusa em
nela acreditar.6
Em muitas situações lingüísticas, a afirmação de crença envolve a
diminuição da força de um enunciado. Crer não é saber, pois antes expressa opinião. Ao dizermos “Eu creio que p”, faríamos antes uma afirmação
reticente, da ordem da opinião e não do conhecimento – uma afirmação
que, por inacabada, seria uma expressão do sujeito, per se verdadeira, sem
que o conteúdo pensado precisasse lançar suas antenas à realidade ou estivesse em linha de conta com outras proposições. Mas, se a crença pode
suspender excepcionalmente os direitos plenos de uma proposição, a proposição tampouco estaria em linha de conta com a realidade, sem alguma
afirmação judicativa, assim como peças lançadas ao chão, desprovidas de
uma função afiguradora, nada representariam, ainda que, em um átimo,
vistas subitamente por outro ângulo, bem poderiam representar uma cidade, um rosto ou um evento.
Em outras situações linguísticas, tudo parece mudar quando uma
proposição, em vez de asserida, é mencionada – questão importante para
nós, uma vez que dizer de uma proposição que seja verdadeira, afirmá-la
com força judicativa, guarda grande semelhança com simplesmente afirmar
que cremos no que por ela se afirma. Ora, se passamos a mencionar uma
proposição, aparentemente algo se perde. Ela deixa exatamente de afirmar
o que afirmava ao ser usada, como se suspensa uma sua característica essencial. E só pode tratar-se aqui de um efeito suspensivo, um misterioso
colocar entre parênteses, que não retiraria o poder do que, todavia, não se

6

de pura abstração, no qual a comutação é postulada), parece não haver diferença entre
“p.~Cjp” e “~Cjp.p”. Entretanto, como veremos, esta última parece ter algum sentido
mesmo para nós, enquanto a primeira sim é o célebre paradoxo de Moore, que quase
sabe a uma contradição e envolveria alguma espécie de puro absurdo. Isso indicaria
que a afirmação de ‘p’ obrigar-nos-ia mais que ‘creio que p’ (Cjp), apesar de ‘creio que
p’ parecer uma mera forma de afirmar ‘p’.
Com efeito, a força dessa inferência natural, cuja negação não implica contradição e
logo não é irracional, parece depreender-se das próprias condições de uma enunciação
razoável, sendo uma consciente fissura desse contexto, com grande efeito retóricoliterário, a profissão de fé cristã credo quia absurdum, pela qual o crente retira a maior
evidência de que algo seja certo do reconhecimento tácito de que seja impossível.
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faz uso efetivo. Asserida, a proposição tem como traço característico essencial o ser falsa ou ser verdadeira; mencionada (por exemplo, ao afirmarmos
crer nela), esse traço deixaria de ser decisivo para a verdade do composto,
conservando-se apenas como uma possibilidade. Em sendo assim, porém,
suspensa (ou supressa) a característica, o fragmento linguístico deixaria d’e
ser uma proposição, sendo talvez sempre falso ou paradoxal mencionar
uma proposição. Dizer ‘p’ é uma proposição não seria verdadeiro mesmo
quando uma proposição estivesse no lugar de ‘p’. E a menção diria então,
de modo timorato: este fragmento da linguagem, liberto da menção e,
portanto, em condições outras que não estas, satisfaz as exigências próprias
de uma proposição.
Talvez não haja aqui problema algum. Talvez só veja aqui um problema quem usa a linguagem em condições de laboratório. Seria como se
segurássemos uma criança irrequieta e, por a segurarmos um instante, ela
deixasse de ser a criança irrequieta que acabou de quebrar-nos a vidraça – e
proposições sobre crianças buliçosas não são mais inquietas que proposições sobre crianças comportadas. Levada adiante a objeção, não poderíamos definir proposição como uma entidade que mantém consigo mesma a
relação de implicação, pois então “‘César morreu’ ‘César morreu’” seria
por definição uma proposição sempre verdadeira (tenha César morrido
ou não), pois tão somente afirma que ‘César morreu’ é uma proposição,
enquanto “‘César morreu’ é uma proposição” (uma vez que algo desapareceu), embora pareça dizer o mesmo, seria sempre falsa (mesmo que César
tenha morrido), por tratar como proposição o que não seria mais uma
proposição, uma vez que, mencionada em sua condição formal, estaria
suspenso seu cotejo material com a realidade.7
Nas variações acima, queremos crer, alterações resultantes de deslocamentos tão delicados não se devem apenas nem sobretudo a um aspecto
psicológico, mas sim a um lógico. A asserção de uma proposição deve afi7

Cf. RUSSELL, Bertrand, Principles of Mathematics, §52. Russell, com efeito, terá outras razões para abandonar a definição de uma proposição pela noção de implicação,
mas escapam ao escopo deste texto. Cf. HYLTON, Peter, Propositions, Functions, and
Analysis.
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nal poder ser vista como não dependente de uma atitude psicológica, uma
vez dependente de uma relação de inclusão de termos, etc., e não de uma
atitude ou de um sentimento. Por exemplo, no descolamento da condição
de asserida para a de não asserida, em nada importa a vontade, impotente
ante os deslocamentos.
A crença, não duvidamos, é difícil de agarrar e, pior, não parece
afirmar-se sem consequências. Entretanto, boa parte de seu enigma talvez
resulte, em longo percurso na história da filosofia, de certa tradição que
embaralha estratos sucessivos, mas para separar por natureza conteúdos
conceituais (ideias e proposições, por definição analisáveis) do momento
da afirmação de crenças, que antes se situariam no campo da vivacidade ou
de alguma força simples e inanalisável.8
O enigma se situa, então, muita vez, em um ponto obscuro da
psicologia analítica, no dizer de Stuart Mill,9 ponto cuja natureza interna
jamais se poderia apreender, mas sim tão somente sua história. Em sendo
assim, é claro o embaraço, também expresso por William James, diante de
uma atitude psíquica que, em algumas versões, seria um “estado de consciência sui generis”, acerca do qual pouco pode ser dito no terreno da análise
interna, sendo claro dessa análise apenas seu compromisso com a realidade,
o fato de essa atitude conferir unidade ao dito ou pensado e, digamos, em
linha pragmatista, poder traduzi-lo em regras de conduta. De todo modo,
colocando-se como que de fora da estrutura propriamente conceitual, à
qual vem dar unidade ou diferenciar da mera imaginação, a crença não se
agarra bem pela própria linguagem, não sendo da ordem das idéias, dos
conceitos ou das proposições, que diferencia ou condiciona. Essa perspec8

9

No sentido dessa separação, aprendemos com Hume ser possível a afirmação conjunta
da crença mais irrestrita em leis gerais e a irredutível possibilidade racional de sua
negação, sendo o truque a manter sem contradição essa conjunção a simples variação
do estatuto do sujeito que afirma cada qual das proposições, sendo crente o indivíduo
razoável, banhado pela experiência, e cético aquele inabalável efeito da imaginação
mais racional. No caso, as duas dimensões de sua obra (uma cética e outra naturalista)
se costuram muito bem por uma estrutura adversativa (e não contraditória) que lhe é
própria.
Cf. STUART MILL, J., também mencionado por Brochard, Collected Works, vol. 8, p.
664.
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tiva extralinguística, por tentadora que seja, parece-nos especiosa e indesejável. Procuraremos evitá-la adiante, ao aproximarmos o tema da obra
de Wittgenstein, na qual aspectos estritamente linguísticos se determinam
por seus laços internos com aspectos pragmáticos.

3. Na obra de Wittgenstein, o tema da crença é recorrente. Em seus

momentos, inclusive ao tempo do Tractatus, é um traço próprio da obra
a recondução de elementos subjetivos ao campo mesmo da linguagem.
Expressa assim uma resistência extrema a qualquer psicologismo, inclusive
no campo de reflexão sobre estados mentais ou atitudes psicológicas. Esse
é também o caso em seu tratamento do paradoxo de Moore, pelo qual se
investiga o sentido de dizer “chove, mas não acredito que chova”.

A crença não seria um fenômeno observável, um fato que constataríamos por introspecção ou no comportamento alheio, a partir do qual
poderíamos derivar os usos significativos para uma expressão como “Eu
acredito que...”. Afinal, não seria um traço característico de Wittgenstein
fundamentar o uso em um fenômeno qualquer, dependendo antes do uso
das expressões a possibilidade de localizar como significativa a menção a
uma crença. A fonte do paradoxo não seria, pois, decomponível por qualquer análise empírica, não se referindo tampouco o paradoxo a uma oposição geral entre dois fatos, a saber, nossas crenças e os outros efetivos estados
de coisas. Que não estejam em consonância, que discrepem, é algo por
demais trivial, mas não está em jogo a oposição entre estados psicológicos,
o de “afirmar p” e o de “não acreditar em p”, como se imiscíveis, pois estes
estados podem conviver sem problema quando colocados juntos no passado ou em tempos distintos, ou mesmo quando afirmados em conjunto
acerca de outras pessoas. Está assim em jogo no paradoxo um conflito,
não entre estados psicológicos de um indivíduo qualquer, mas o absurdo
lógico de que esse indivíduo afirme (ou constate, ou enuncie) um fato e,
ao mesmo tempo, na mesma circunstância, tendo em conta portanto sua
afirmação de tal fato, também afirme não acreditar nele. Em sendo assim,
não está em jogo a incompatibilidade entre conteúdos proposicionais ou
entre um conteúdo proposicional específico e a crença nele.
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Outro aspecto do paradoxo deve ser aqui notado. De um ponto de
vista estritamente formal, nenhum tempo decorre entre premissas e conclusão, estando afirmada a validade (ou não validade) de um argumento
desde sempre e para sempre. Implicações materiais ou formais, assim como
as conjunções, não são sequências temporais. Não obstante isso, em situações concretas de uso, a ordem importa, não sendo a comutação uma
propriedade ínsita das conjunções. Por se tratar de uma conjunção o paradoxo, poderíamos suprimir por completo o tempo, como se penduradas as proposições em um móbile, a girar indiferentemente, preservadas
as relações? Ora, se fosse assim, não haveria diferença entre a afirmação de
um fato e a crença nesse mesmo fato por um indivíduo e, mais ainda, por
esse indivíduo que ora as afirma e a afirmação conjunta por um indivíduo
qualquer. Ou melhor, seria irrelevante o fato de que estejam sendo efetivamente afirmadas. Como não é assim, como importa o fato de ser afirmada
no indicativo presente por uma primeira pessoa singular, importa também
a ordem da afirmações em conflito, sendo diferente para um indivíduo a
ordem do que afirme. A lógica da enunciação, a constituição de uma experiência por um indivíduo, não pode então reduzir-se ao confronto formal
entre expressões em uma tabela de verdade, pois isso eliminaria exatamente
a circunstância de enunciação que são chamadas a expressar – circunstância que, por definição, não pode eliminar mesmo a ordem de enunciação
mais irrelevante.
Vale notar que Wittgenstein quase sempre apresenta o paradoxo
nessa ordem: ‘p, mas não acredito que p’. Em certos momentos, porém,
apresenta o paradoxo em outra ordem: “Moores Widerspruch: ”Ich glaube, es regnet, aber es regnet nicht”.10 Enfatiza-se então o “absurdo” da
afirmação simultânea das duas proposições. Ou seja, a afirmação de uma
tendo em conta também a outra. Entretanto, não parecem equivalentes em
forma “Though I don’t believe it’s raining, yet as a matter of fact it really is
raining” (tal como registra um manuscrito incompleto de Moore, talvez de
1944) e “I went to the pictures last Tuesday but I don’t believe that I did”

10

WITTGENSTEIN, L., MS 116, p. 320.
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(exemplo de Moore de 1942).11 É bom, porém, que se frise: com poucas
exceções, Wittgenstein apresentou e analisou o paradoxo fazendo seguir à
afirmação de ‘p’ a afirmação correspondente a ‘não acreditar em p’. Com
efeito, uma coisa é dizer “Yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay”
(o que guarda intensa e consabida força literária). Outra, mais fundamente
absurda, é afirmar: “Bruxas existem, mas não creio que existam” (expressão
que, esta sim, tem a forma do paradoxo).12 A ordem dos fatores, em condições normais de uso, altera por completo o sentido (embora não o produto
verifuncional), como em “Maria ficou grávida e casou” (quase uma maldição) e “Maria casou e ficou grávida” (para muitos, uma benção).
Se falamos, pois, em uso conjunto de duas proposições, não podem ser pensadas fora de um tempo ou de uma ordem, uma vez que esse
elemento empírico cifra diferenças lógicas. Falando em uso, não estamos
simplesmente construindo uma tabela de valores, da qual se suprime o
tempo da enunciação para definir pela própria tabela o campo possível de
11

12

Talvez Moore não se importe mesmo em apresentar o paradoxo em qualquer ordem.
Afinal, imaginar que sejam da mesma forma favoreceria a ideia de o absurdo ter uma
razão psicológica. Para Wittgenstein, ao contrário, “seria fatal considerar o paradoxo
de Moore como algo que ocorre apenas na esfera do mental” (WITTGENSTEIN, L.,
Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie, I, § 471), caso essa esfera seja tida
como essencialmente psicológica.
Pensava ser clara para Wittgenstein a ordem do paradoxo, que seria “p e ~Cjp”. Um
olhar mais paciente ao espólio mostra, porém, não ser assim. Wittgenstein nem sempre
respeita a ordem de apresentação do paradoxo, não parecendo isso para ele um problema autêntico. Entretanto, isso não elimina a importância da ordem dos enunciados
nem a predominância da ordem a que demos preferência. Além disso, descartar o
problema concreto da ordem seria antes um procedimento mais característico de formalização, aplicável a linguagens não naturais, que um expediente próprio do retorno
à linguagem ordinária e seus usos particulares. Por outro lado, nessa mesma direção,
importa destacar que Wittgenstein enuncia o paradoxo servindo-se da notação de Frege para expressão do traço de juízo ‘|’, explicitando assim o que exatamente está em
jogo, a saber, a lógica não psicológica da presença de um sujeito na enunciação. Mais
ainda, como registramos acima, o conjunto das apresentações dá clara preferência à ordem que julgamos ser a característica e mesmo, em certos casos, concebendo situações
extraordinárias, ficcionais, refere-se ao primeiro enunciado como podendo ser dito
de modo automático, enquanto o segundo não o poderia ser. Em tais casos, enfim, a
ordem é decisiva. Cf., e. g., WITTGENSTEIN, L., MS 136, p. 93b.
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variação do sentido. Cumpre então não prescindir dos contextos de uso
e, dessa maneira, aceitar a mera comutação não seria trivial, mas antes o
resultado da supressão de todas as conotações resultantes das enunciações
efetivas, em favor da propriedade formal exclusiva de um enunciado ser
uma proposição.
Como o propósito de nosso texto, justamente ao contrário, é fazer
notar um aspecto dos contextos de enunciação conjunta de proposições e
expressões de crença, não poderíamos deixar de explicitar as consequências
da comutação, mesmo que tal aspecto que não tenha sido destacado ou
respeitado explicitamente por Wittgenstein em sua análise do paradoxo de
Moore, pois, como pretendemos mostrar, essa análise vai ao encontro de
sua leitura desse paradoxo, apontando para aspectos lógicos (e não psicológicos) da constituição da subjetividade expressa em afirmações de fatos e de
crenças acerca de fatos, enquanto enunciadas conjuntamente na primeira
pessoa do singular.
Que a ordem das proposições não seja desprezível, pode ser visto
pela simples disposição das proposições. Podemos até apresentar, não uma
tabela (uma vez que a crença não pode ser posta em linha de conta com a
proposição), mas um panorama de efeitos semânticos, ressaltando as variações, um tanto vagas, suscitadas pela diversa ordem entre as enunciações
que expressam estruturas que tenderíamos a chamar de subjetivas, porque
referentes a expectativas, projeções, etc. Deixando de lado algumas combinações, podemos ver que as sequências, caso comecem por asserções proposicionais (equivalentes a ‘ p’, ou ‘p é verdade’, ou ‘afirmo a verdade de
p’, ou simplesmente ‘constato que p’), geram estruturas que vão da quase
tautologia à quase contradição.13

13

Seria possível montar uma cadeia entre o absurdo e o lógico, com gradações de força?
Não nos parece. A força depende do contexto, do uso. De todo modo, há limites definitivos? Tampouco. O absurdo não é contraditório e o lógico não é obrigatório. No
panorama seguinte, procuramos utilizar uma expressão quase neutra: “constato”. Sua
substituição por outra expressão, como “afirmo” ou “julgo”, coloriria a expressão com
outras nuances. Também ‘estar assim’ foi tomado como equivalente a ‘ser o caso’.
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Constato que está assim e — creio que esteja.
(Absurdo ou irracional se não o fizesse, sendo esta quase a expressão
de uma tautologia.)

Constato que não está assim e — não creio que esteja.
(Da mesma forma, como a tocar uma obrigação própria da racionalidade, seríamos tentados quase a dizer: Lógico!)

Constato que não está assim e — creio que esteja.
(Estrutura expressiva característica de algumas formas de religiosidade.)

Constato que está assim e — não creio que esteja.

(A quase contradição, forma estrita do paradoxo.)

Outras variações são possíveis,14 mas as apresentadas acima já se
mostram bastante diferentes do que ocorre quando as sequências começam pela afirmação de crença. Temos então expressões de outras estruturas, limitadas entre a confirmação, a frustração e até mesmo (na falta de
expressão melhor) a surpresa, mas nenhuma delas semelhante à tautologia
ou à contradição.
— Creio que esteja assim e

constato que está.

(Confirmação, não sendo impossível, porém, a frustração.)

— Creio que esteja assim e
(Frustração.)

constato que não está.

— Não creio que esteja assim e

constato que não está.

— Não creio que esteja assim e

constato que está.

(Confirmação.)

(Surpresa.)
14

Deixamos de apresentar casos intermediários mais vagos, como “ Não constato que
esteja assim e — não creio que esteja”, que poderíamos considerar uma forma de expressão de credulidade negativa, ou ainda “ Não constato que esteja assim e — creio
que esteja”, talvez uma forma de expressão de credulidade positiva.
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Evitamos a tentação de antepor um traço de juízo (│) ao enunciado
de crença. Tal anteposição seria ou redundante ou, ao contrário, promoveria outro deslocamento, o de tratar o enunciado de crença como um enunciado sobre a própria atitude proposicional e não sobre a situação acreditada. No caso do paradoxo de Moore, regras relativas ao estabelecimento da
verdade não podem ser contrariadas pelas regras próprias de nossa adesão
à verdade, que portanto devem (em sentido lógico ou até moral, mas não
psicológico) estar subordinadas àquelas. Por outro lado, regras relativas à
nossa adesão ao verdadeiro geram apenas expectativa de verdade, mas esta
não precisa estar subordinada a expectativa alguma.
Compreender a importância da ordem na formulação do paradoxo
talvez já suponha um seu traço essencial. A pergunta sobre o que posso fazer para verificar o que quer que seja não pode ser posta em suspenso pela
pergunta sobre como acredito em algo, sendo ademais possivelmente diferente o que faço em cada caso. Entretanto, para haver paradoxo, é preciso
supor que o método de verificação já comporta procedimentos que fixam
uma crença, enquanto a fixação de uma crença pode ser independente da
verificação de uma verdade. Alguns diriam, por exemplo, que, para constatar que chove, basta olhar através da janela. Acreditar nisso, contudo,
implica a atividade adicional de, por exemplo, apanhar um guarda-chuva
ao sair. Não está em contradição, embora seja paradoxal que alguém não o
apanhe, se já sabe que chove.
O paradoxo aponta para restrições presentes no nível das condições
de enunciação, ou seja, anteriores a toda e qualquer situação enunciada,
sendo suas razões lógico-gramaticais. Com isso, evidencia que descrições
e expressões de crença não parecem poder estar em um mesmo nível, ocupando as crenças posições segundas, a serem coladas em constatações,
como a expressar tomadas de posição. Por isso, em alguns contextos, pode
funcionar como uma forma de ênfase; em outros, como uma redução da
força do enunciado. De todo modo, é claro não ter sentido falar em contradição entre crenças e fatos, embora sintamos também como insustentável afirmar certas proposições sem nossa adesão a elas.
O jogo da enunciação, em situações normais, tem assim seu preço
e suas implicações. A crença todavia parece agregar algo à mera enuncia-
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ção. É um resíduo que não pode ser eliminado, mesmo que costumemos
empregar a crença como se fora expletiva. Que não funcione assim, que
não seja mera ênfase, mostra-nos bem a diferença entre supor que eu creia
que algo seja e supor, simplesmente, que algo seja. A diferença no funcionamento da suposição parece indicar a presença de algo, um fenômeno a
ser observado, à semelhança de como desvios na trajetória de corpos celestes podem nos fazer inferir a presença de alguma força, cuja visibilidade
pode ser produzida por um cálculo. A expressão da crença se daria então
pela descrição do fato acreditado. Com ela, uma pedra angular do jogo da
enunciação seria posta. Na primeira pessoa singular do presente do indicativo, acreditar verdadeiramente seria quase um pleonasmo, enquanto um
verbo que significasse “acreditar falsamente” seria aí defectivo. Entretanto,
a cláusula “Eu creio...” serviria ao menos para dar uma informação adicional. Ela daria conta de que o fato enunciado é afiançado por quem o
enuncia, sinalizando assim a “força” judicativa do enunciado – “força” que,
por outro viés, poderíamos julgar interna à proposição, como uma de suas
condições de fechamento ou saturação. O paradoxo tem então o interesse
filosófico essencial de decantar esse resíduo, fazendo aparecer as regras do
medir em meio ao processo por que testamos o metro.15

4. Voltemos, porém, à carta de Wittgenstein a Moore, que analisamos no capítulo anterior. O ponto mais importante da exposição de
Moore, escreve Wittgenstein, teria sido apontar “o ‘absurdo’ da afirmação
‘A sala está em chamas e eu não creio que esteja’”. Com efeito, Wittgen
stein parece mesmo convencido de que Moore tenha deparado com uma
autêntica descoberta, de imenso valor e merecedora de publicação, apesar
de Moore não ter dado conta disso ou mesmo de creditar tal absurdo a
razões psicológicas, quando o fulcro do paradoxo, para ter valor filosófico,
só poderia residir em fundas razões lógicas, em tocar a lógica da afirmação.
15

Cf. WITTGENSTEIN, L., MS 144, p. 33. A sujeira é gerada pelo funcionamento da
engrenagem. Não é o que a faz funcionar, nem o que a emperra. Por isso, a lógica dos
enunciados não pode ser complementada pela lógica da enunciação, que, por definição, não se enuncia, sob pena de anular-se. Cf. nossa análise, no capítulo anterior, de
paradoxos relativos a expectativas.
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Não se volta a estados mentais, que entretanto presume, mas antes situa
tais estados mentais no que podem importar, a saber, em sua participação
linguístico-pragmática no contexto da enunciação.
O ponto ainda mais importante seria outro. Indicar tal absurdo é
apontar para algo que desempenha papel semelhante a uma contradição,
sem o ser; é apontar, por conseguinte, para os limites do que pode ser dito.
O paradoxo distingue o que tem sentido dizer, por exemplo, “Suponhamos: p é o caso e eu não creio que p seja o caso”, de uma afirmação que
não tem sentido “ p é o caso e eu não creio que p seja o caso”. Ou seja,
o paradoxo aponta para uma afirmação que:
(...) tem de ser excluída e é excluída pelo “senso comum”, assim
como o é uma contradição. E isso apenas mostra como a lógica
não é tão simples como os lógicos pensam que seja. Em particular: essa contradição não é a coisa singular que as pessoas pensam
que seja. Ela não é a única forma lógica inadmissível e, sob certas
circunstâncias, é mesmo admissível. E mostrar isso, ao que penso, é o principal mérito de seu texto.16

Wittgenstein não procura (então ou posteriormente) oferecer uma
solução alternativa para a descrição dos limites do espaço lógico. Se o tema
da demarcação continua a importar e a costurar sua obra, a recusa de uma
solução (uma proposta qualquer do que seja crer ou do que possa ser afirmado) diferencia este seu momento derradeiro. Certamente, há “contradições” além das que resultam das propriedades de forma dos arranjos proposicionais, e mesmo uma contradição não se situa de modo definitivo, com
independência dos jogos de linguagem e das formas de vida, no campo da
lógica e afastada da empiria. Por isso também, a lógica é mais complicada
do que pensam os lógicos.
Detendo-se especificamente em analisar o paradoxo, Wittgenstein
apresenta (em especial, nos manuscritos 116, 123, 132, 136, 137 e 144)
um conjunto de observações de natureza gramatical, ou seja, considerações
sobre o modo como palavras e ações se articulam e, com isso, desenham
16

WITTGENSTEIN, L., Wittgenstein in Cambridge: Letters and Documents 1911-1951,
p. 365.
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o campo do significativo e também a margem de liberdade que estamos
dispostos a aceitar no emprego de nossas expressões.
Uma proposição pode ser dita sem ser asserida, em certos contextos. Por exemplo, por quem aprendeu a ler apenas em voz alta, e lê a frase
em um cartaz ou em um jornal. Ou ainda, são exemplos seus, se lemos a
proposição em uma história, se a enuncio como exercício de aprendizado
de uma língua, se a repito em sequência a outra pessoa como que para
refletir sobre o que devo fazer, etc.17 Ou seja, com independência do que
sinto em cada momento, a frase só se torna uma afirmação em certas circunstâncias, na dependência de um contexto espacial e temporal.
Temos então elementos adicionais para julgar que haja uma ordem
natural de apresentação do paradoxo, e também por que não se trata de
uma contradição. Afinal, ao enunciar “chove, mas não acredito que chove”,
a primeira frase referir-se-ia ao tempo, enquanto a segunda a mim mesmo.
Por isso, poderia parecer, como teria parecido a Moore, que se trata de
uma indeterminação ou contrariedade psicológica, como se disséssemos
“a maça é saborosa, mas não me agrada”. Uma proposição refere-se ao que
é disposto em ‘p’, enquanto a outra ao como se dispõe ‘p’ para mim, não
sendo da mesma ordem de afirmações um fato e a maneira como o sinto,
não havendo aí um conflito de preferências. A lógica da enunciação corre
assim o risco de parecer um complemento psicológico à lógica proposicional tout court, como se então a suposição de uma conjunção fosse possível
mas não sua afirmação, e precisássemos para dar conta disso apenas de uma
lógica mais complicada.18
“Eu acredito...” pode até descrever um estado mental. Entretanto,
este não é seu traço essencial. Se tiver um papel para a significação, antes localiza a posição de um enunciado em relação a outros. Em muitos
momentos, aliás, nada tem de uma descrição, pois “eu creio...” pode ser
supresso (e posso dizer que creio que chove apenas dizendo “chove”, assim
como posso dizer que quero vinho dizendo “mais vinho, por favor”), enquanto, por exemplo, “eu escrevo...”, que é uma autêntica descrição, não o
17
18

Cf. WITTGENSTEIN, L., MS 116, p. 321.
Cf. WITTGENSTEIN, L., MS 136, p. 92b.
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pode ser.19 Assim, a própria diferença gramatical entre os verbos não pode
ser caracterizada por remissão a fenômenos, mas por posições (diferenças
e semelhanças) conceituais. Dessa forma, “eu escrevo que não chove” descreve tanto a sentença escrita como a ação de escrever, mas não, digamos,
a proposição, não estando em contradição com a afirmação de que chova.
“Eu creio”, por outro lado, localiza sentenças em sua função formal, enquanto portadoras de verdade ou falsidade. Por isso, “se alguém me assegura que ‘vai chover’, posso concluir disso: ele acredita que vai chover”.20
“Eu creio que vai chover” e “vai chover”, sem depender de um estado mental que todavia podem mencionar, podem ser equivalentes apenas
porque reagimos a elas, em nossos jogos, aproximadamente da mesma maneira. E aqui é esclarecedor o fato de que, se um estrangeiro não entende
a expressão “eu creio que vai chover”, não a explicaremos apontando para
nosso coração ou nosso cérebro, mas talvez imitando o som da chuva, assim como esclareceremos a expressão “quero que me aguarde na antesala”
conduzindo-o suavemente até uma cadeira. Em sendo assim, o que o paradoxo de Moore inadvertidamente ensina ou explicita, como próprio da
lógica da enunciação em nossos jogos, é que a afirmação da crença em uma
fórmula proposicional ‘p’ diz aproximadamente o mesmo que a expressão
quantificacional, ou a expressão metateórica ou metalógica ‘p’, embora a
suposição da crença na fórmula proposicional ‘p’ não equivalha à suposição
da fórmula proposicional ‘p’.21
O paradoxo de Moore corre o risco então de parecer induzir-nos
a uma falsa suposição, a de que, para além da lógica dos enunciados, haveria uma lógica mental da enunciação.22 Ora, a suposição não é por si
19
20

21
22

Cf. WITTGENSTEIN, L., MS 132, p. 100.
WITTGENSTEIN, L., MS 132, p. 101. Não obstante isso, caso fosse representar a
proposição “eu acredito que vai chover” em uma imagem, se fosse possível representar
isso em uma imagem, em uma pintura (na qual, digamos, nossa mente abarcaria de
algum modo a imagem da chuva), o emprego dessa pintura simplesmente para representar que afirmamos que chove não teria por isso algo necessariamente supérfluo. Cf.
WITTGENSTEIN, L. MS 132, p. 106.
Cf. WITTGENSTEIN, L., MS 132, p. 103.
Como dissemos acima, com o risco de uma lógica complementar, aberta então a nova
lógica, em passos sucessivos, usw., pois desprovidos de um chão linguístico-pragmáti-
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verdadeira nem falsa. E não poderia sê-lo, pois aqui tudo depende dos
nossos jogos de linguagem. E, por isso mesmo, para lembrar que não há
resposta justa, alguma ancorada em elemento qualquer extralinguístico,
Wittgenstein pode adotar a atitude de um velho professor e conclamar-nos
simplesmente a que nos atenhamos ao conceito de jogos de linguagem.23
Com isso, poder-se-ia tirar conclusões de uma proposição, mas também
do afirmar de uma proposição. Por isso também, “chove e eu acredito que
chove” parece uma tautologia ociosa, assim como “chove, mas não acredito
que chova” parece uma contradição abusiva.
A afirmação de que chove, todavia, não coincide com a afirmação
da crença. Seria estranho mesmo que uma possa ser usada em lugar da
outra, assim como é estranho que testemunhemos com uma fotografia ou
afirmemos uma realidade pelo efeito que uma imagem exerce sobre nós.
Mas aqui não se elimina a possibilidade de que descrevamos uma fotografia
para, por esse meio, descrever os objetos fotografados. A analogia porém
cessa em algum momento, pois a fotografia não fala. Como fato, não é por
si uma proposição, sendo preciso acrescentar que seja confiável, que confio
no que descrevo. Mas, então, a crença seria como que uma espécie de impressão dos sentidos a que nos confiamos, “como se meu espírito fosse um
instrumento e então, quando eu digo ‘eu acredito...’, eu leria meu próprio
espírito”.24
O campo de variações não esbarra, porém, em uma entidade extralinguística. Como nos diz Wittgenstein, velho professor, depende do
uso. Por isso, podemos pensar usos até para a contradição. Ela não é o
sem-sentido pensado pelos lógicos, pois exatamente podemos enunciá-la
em certos contextos – por exemplo, para indicar o que devemos evitar, para
advertir contra certos caminhos de pensamento.25 As tautologias assim, em
23

24
25

co. Cf. WITTGENSTEIN, MS 136, p. 96b.
Cf. WITTGENSTEIN, L., MS 132, p. 106. Wittgenstein sente estar pontificando,
pois a questão é quase doutrinal. Diz então, ao comentar o tom solene e peremptório
de sua análise, que se resolve, ao fim e ao cabo, por uma remissão aos jogos de linguagem: “Ich screibe manchmal wie ein alter Professor”.
Cf. WITTGENSTEIN, L., MS 132, 111.
O paradoxo não é enfim uma contradição por não desempenhar na linguagem o mes-
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certos jogos, poderiam ser ditas em tom solene, e as contradições de forma
irônica.
Em certos contextos, também o paradoxo poderia ter um uso.26
Há, pois, situações em que não seria um lance ilícito em nossos jogos. Em
uma estação de trem, por exemplo, um funcionário poderia apresentar o
quadro de horários sem nada indicar de seus estados mentais. O funcionário informaria o horário de acordo com o quadro, mas acrescentaria: “Eu
pessoalmente não acredito nisso”.27 Ou, ao contrário, teria estranho efeito
se anunciasse assim um horário: “eu creio que o trem chegará às 14:30 horas”. Em tais casos, por sinal, tem sentido perguntar “a que horas chega o
trem das 20 horas?”, pois, em todas essas situações, não é decisivo o que vai
no espírito de quem fala, mas sim se nós outros podemos fazer algo com o
que se fala, e o quê.
A terapia porém pode e deve ir mais longe. Ela não se restringe a
nosso campo de variações gramaticais, sendo um gesto terapêutico típico
a invenção de exemplos de ficção, que levam nossos conceitos para além
do que pode suportar nossa gramática, sem que possamos contudo excluir
tais casos do campo do possível. Wittgenstein apresenta assim uma série
de criações de um contexto, começando muitas vezes com a expressão:
“Poderia haver homens que...”.
Pensemos então em um caso extremo, com o qual o paradoxo pode
ampliar os limites da significação, inclusive oferecendo um lugar para a
própria contradição. No caso, homens que podem fazer comunicados
automáticos, mas também comunicados que comportam a intenção do
comunicado.28 Para tais homens, não só o paradoxo poderia ser expresso

26
27
28

mo papel que a fórmula proposicional ‘p.~p’, pois uma contradição ou uma ordem
têm seu efeito específico. Contradições são empregadas por negligência ou, por vezes,
de caso pensado. Mostram os caminhos a evitar, por exemplo. Entretanto, com “chove e não acredito nisso”, não parece haver o que provocar ou o que evitar e, por isso
mesmo, simplesmente, não parece haver o que tratar, enquanto não conseguirmos
imaginar-lhe um contexto. (Cf. WITTGENSTEIN, L., MS 136, p. 93a).
Cf. WITTGENSTEIN, L., MS 116, p. 321.
WITTGENSTEIN, L., MS 123, p. 114.
Para o paradoxo ter sentido, o primeiro enunciado precisaria ser automático, como se
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como ainda a própria fórmula proposicional ‘p.~p’, ou seja, poderia dizer
‘p’ sem o asserir, asserindo contudo ‘~p’.29 Restaria apenas saber como tais
comunicados se distinguiriam em seus jogos, que estão para além de nossa
gramática, sem serem eo ipso “impossíveis”. Apenas estão muito distantes
de como, em nossos jogos, desenhamos a distinção entre supor, crer, saber,
etc. Outro exemplo para além de nossa gramática seria o de homens cujos
enunciados, mal traduzindo, seriam algo como: “Chove. Mas chove mesmo?” Ou ainda, em caso mais extremo: “Chove, mas não sei se chove”.
Se houvesse um falar automático ao lado de um intencional, ou
ainda, para apresentarmos mais um exemplo de ficção, se duas pessoas
falassem intencional e contraditoriamente através de uma mesma boca, a
medida de nossa reação aos enunciados não poderia ser a apresentação de
incoerências ou erros.30 Em situações menos extremas, “chove, mas não
acredito nisso” poderia significar o mesmo “chove, mas me recuso a aceitar
isso”31 – o que, por sinal, tem muitos usos, como quando nos recusamos
a aceitar uma condenação ou uma doença, ou seja, nos casos em que a
rejeição pragmática não elimina a afirmação e, assim, chove e, enfim, não
apanhamos um guarda-chuva ao sair.
É preciso então lembrar. Dizer que um paradoxo não tem sentido
não é o mesmo que dizer que seu sentido é um contrassenso. Nós o expulsamos de nossa linguagem, mas apenas por não termos, em nossos jogos,
um emprego claro para ele, embora em outras circunstâncias linguísticas
que não as nossas bem pode haver um lugar para sua formulação, e mesmo
um lugar importante. O paradoxo ajuda-nos então a desenhar o campo
do que julgamos significativo e pois a explicitar como funcionam nossos
jogos, situando-se como que em um prolongamento para além das técnicas

29
30
31

dito antes que alguém pudesse aderir a ele ou estar convencido dele, podendo depois
tratá-lo como alguém que nele acredita, ou não. O extraordinário seria então a conjunção, no caso, adversativa. E extraordinária por importar a ordem, por não eliminar
um resíduo de linguagem, que faz ser estranho que se me imponha dizer que queima e,
não obstante, poder não acreditar nisso. Cf. WITTGENSTEIN, L., MS 136, p. 93b.
Cf. WITTGENSTEIN, L., MS 136, p. 93b.
Cf. WITTGENSTEIN, L., MS 136, p. 95b.
Cf. WITTGENSTEIN, L., MS 136, p. 96a.
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de que dispomos. E isso nada tem de psicológico (sem negar ou deixar de
supor vivências), nem de universal (sem deixar de desenhar limites e necessidades), pois a lógica, afinal, não é assim tão simples.32

5. Poucos advogam um lugar de destaque para considerações epis-

temológicas no Tractatus, salvo quando negativas, de sorte que a primeira
demarcação wittgensteiniana das fronteiras do significativo, então pensada
como intocável e definitiva, seria no essencial um exercício de lógica filosófica. Entretanto, mesmo no período posterior às Investigações Filosóficas,
quando tem por tema direto vivências e outros estados mentais e quando
o solo de modalidades já se modificou tão fundamente e não mais é de
esperar qualquer classificação universal do possível e do necessário, a tarefa de demarcação parece continuar lógica, assim como, no essencial, a
abordagem de itens que poderiam perfazer uma teoria do conhecimento
ou poderiam competir com ela, de sorte que, mesmo passando em revista
termos psicológicos, continua a elucidar processos lógicos de constituição
da experiência. Com isso, como bem o testemunha a carta de Wittgenstein
a Moore, temos clara uma continuidade na procura dos limites da significação, mesmo que em novo contexto modal.
A lógica, é claro, só pode aí ser bem mais complexa. Como vimos,
uma contradição pode ser aceita, e paradoxos podem ter algum uso, não
sendo seu sentido um simples contrassenso. E, enfim, mesmo como paradoxos, já servem para demarcar o campo, deveras variável, do significativo, ou melhor, servem para indicar os limites do sentido, sem agora os
demarcar precisamente. Tudo enfim depende dos jogos de linguagem, dos
conceitos que desenhamos nos jogos aos quais nos devemos ater.
Em nossos jogos, então, o paradoxo de Moore, como um limite,
tem uma função preciosa. Ele marca a posição privilegiada dos enunciados
de crença na primeira pessoa. Leva-nos a estudar a importância prática
desse ponto de partida, como um travamento linguístico por meio do qual

32

Cf. WITTGENSTEIN, L., MS 136, p. 95a.
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distinguimos intenção, crença, etc.33 Em uma linguagem diferente, por
exemplo, na qual a crença fosse apresentada por uma entonação, o paradoxo sequer se enunciaria, sendo defectivo na primeira pessoa do singular
um verbo que apresentasse suposições.34 Da mesma forma, dados nossos
jogos, houvesse em nossa linguagem um verbo que significasse “acreditar
falsamente” dificilmente teria sentido na primeira pessoa do singular.35
O campo para análises pragmáticas do uso de proposições mostrase então fecundo, como forma de decantar pela linguagem o que pareceria
ter autonomia e pareceria fundamentá-la, a saber, vivências e estados mentais. Nesse sentido, além de exemplar, o paradoxo de Moore é instigante
por desafiar, ao mesmo tempo, uma máxima relativa à decorrência lógica e
outra relativa à comunicação. A chamada máxima conversacional da qualidade (Não diga o que acredita ser falso) é suspensa, mas também algo que
lhe é anterior, relativamente às leis de aceitação do verdadeiro. Essa violação conjunta é semelhante a uma contradição, a uma fala que se anula,
um enunciar que, à semelhança de um virar de costas, suprime o princípio
conversacional da cooperação, para retomarmos outra fórmula de Grice.
A insinuação, a ironia, como a crença, parecem mais subjetivas que
a enunciação direta ou a apresentação fria, automática, de uma proposição.
Colocadas lado a lado essas formas, sobressai porém o que têm em comum.
São todas estruturas objetivas de uso da linguagem, são codificáveis constituindo categorias, que, por sua feita, são discerníveis por seu emprego,
dependendo todas de um contexto de uso, ele mesmo não universalizável,
não passível de uma teoria, mesmo que seja pragmática. E, enfim, também
é o uso que decide sobre a centralidade e a relevância de uma questão. Assim, por exemplo, valorizando o esforço de análise da gramática da crença,
podemos dizer: Se a insinuação e a ironia são efeitos de uma implicatura, a
crença faz parte da montagem mesma do problema. O desvio da regra, no
caso da ironia, não abole o significado. No caso da crença, elemento mais
fundamental ao jogo, parece que sim.
33
34
35

Cf. WITTGENSTEIN, L., MS 137, 87a.
Cf. WITTGENSTEIN, L., MS 137, p. 86a.
Cf. WITTGENSTEIN, L., MS 144, p. 33.
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Quarta parte:
Regras e modalidades

O Cético e o Enxadrista
Gott, wenn er in unsre Seelen geblickt hätte, hätte dort nicht
sehen können, von wem wir sprachen.
Ludwig Wittgenstein1

1. Uma anedota dos meios enxadrísticos brasileiros menciona
uma personagem influente, mas de jogo frágil, que seria auxiliada em
competições por um amigo, mestre nacional de xadrez. Nas competições, o mestre enviaria sinais a seu amigo poderoso, indicando quando
menos com que peça deveria jogar. O pretenso jogador simulava grande
concentração, enquanto disfarçadamente lia sinais alheios ao tabuleiro,
tendo inclusive obtido com esse “método” resultados bem superiores à
sua consabida força enxadrística. Ora, diríamos: ele joga xadrez, e bem!
Entretanto, apesar de aparentar conformidade com a conduta enxadrística típica e com os regulamentos do jogo, simplesmente não estava jogando
xadrez, mas sim seguia regras outras, a exemplo de: “se meu cúmplice segurar a orelha direita com dois dedos da mão esquerda, devo mover meu
bispo do rei duas casas diagonais à frente no sentido esquerdo do tabuleiro”. Ou seja, estava jogando outro jogo, cujas regras por sinal enunciamse de forma bem mais complicada do que as do xadrez, mas parecem ser
mais fáceis de seguir a contento, enquanto, contra toda aparência, aquele
outro indivíduo que se coçava e se mexia o tempo todo, afetando algum
desinteresse, era o mais concentrado e talvez o melhor enxadrista do tor1

WITTGENSTEIN, L., Philosophische Untersuchungen, p. 558. Nossa linha de argumentação neste capítulo já foi desenvolvida anteriormente em A Gramática das Cores
em Wittgenstein, sobretudo às páginas 362-371, e alguma repetição será aqui inevitável.
Aliás, de forma um tanto cifrada, encontra-se aí (mais exatamente, à página 363) nosso
argumento central, a saber, no que se refere a modalidades, a perspectiva de Wittgen
stein é bem mais a do enxadrista que a do cético.
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neio, embora não desejasse, contra a mui natural vaidade humana, que
alguém desse por isso.
Em sentidos distintos, ambos jogavam xadrez; ou talvez, a bem
dizer, nenhum deles de fato jogava. Afinal, jogar xadrez, exercitar uma linguagem, a depender do contexto, pode ou não ser algo que façamos apenas
com as mãos ou apenas com o pensamento, não sendo talvez suficientes
para a significação, de modo exclusivo, critérios behavioristas ou critérios
mentalistas. Tendo aqui como fio condutor o significado de seguir uma
regra e as muitas dimensões envolvidas nesse gesto, tomaremos a sério a
sugestão wittgensteiniana de que a analogia da linguagem com o jogo pode
ser iluminadora e pode refrescar-nos o entendimento2 – em particular, a
analogia, tão frequente em sua obra, entre a linguagem e o jogo de xadrez.
E, confrontando várias situações, procuraremos explorar sentidos distintos envolvidos na simples expressão “jogar xadrez”, para depois discutir o
sentido possível do experimento de pensamento condensado no desafio
lançado aos céus por Wilhelm Steinitz, nosso primeiro campeão mundial,
de que poderia jogar xadrez com Deus e até mesmo Lhe daria um peão de
vantagem.

2. Alusões ao jogo de xadrez ocorrem às centenas na obra de Witt

genstein. São tantas que podem acompanhar temas relevantes na obra,
a exemplo do problema do seguir uma regra, que estaria condensado na
afirmação “Sei jogar xadrez”.3 Elas denotam ademais familiaridade, comportando reflexão nada trivial sobre o jogo. Wittgenstein parece mesmo ter
um agudo olhar de enxadrista, e de modo tal que, segundo acreditamos,
mudanças perceptíveis na imagem do jogo são correlatas aos momentos
distintos da obra, pois fixam, em um primeiro momento, após o Tractatus,
a imagem da linguagem como um cálculo, para permitir, posteriormente,
que a linguagem se nos apareça como um sistema aberto de determinação
de sentidos.
2

3

“Steckt uns da nicht die Analogie der Sprache mit dem Spiel ein Licht auf?” (WITTGENSTEIN, L., Philosophische Untersuchungen, § 83.)
Cf. WITTGENSTEIN, L., MS 109, p. 36.
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Xadrez e linguagem em muito se aproximam. O jogo, pela alternância de seus movimentos, atualiza a dúvida, ritualiza cada próximo passo, como se solicitasse a cada momento o empenho, a decisão de continuar
jogando, bem como a confirmação de que seus significados se mantêm e
suas regras continuam sendo seguidas. Ao mesmo tempo, para além de
qualquer vontade, o xadrez tem seus contornos definidos por regras, que
não podem ser desrespeitadas e, com isso, limitam a margem de liberdade
tanto do bom quanto do mau jogador. Assim, simplesmente não joga xadrez quem deixa de proteger ou de mover um rei em xeque, ou quem joga
em uma casa preta um bispo originalmente de casas brancas.
Satz (Proposição) e Spiel (Jogo) são também próximos porque só
podemos fazer entender seu conceito (vago) através de exemplos, exibindo seu emprego. E o xadrez pode assim tornar visíveis questões que se
podem estender a todo uso significativo. A analogia é forte. E podemos
bem perguntar: Se o jogo de xadrez coincide com um conjunto de regras e
saber jogar é exercê-las, ter a intenção de jogar seria possível antes de jogar?
Mas, teria havido algum jogo por isso? Com bem mais força ainda, afirma
Wittgenstein: “A questão ‘o que é realmente uma palavra?’ é análoga a ‘o
que é uma figura de xadrez?’”.4 Além disso, mostra não ser nosso intento
de aproximação sem propósito, gratuito, o bastante conhecido e similar
exemplo de Wittgenstein:
Naturalmente, é imaginável que, em um povo que não conheça
jogos, duas pessoas se sentem diante de um tabuleiro e façam
lances típicos de uma partida de xadrez; e isso também com todos fenômenos anímicos concomitantes. E se nós víssemos isto,
então diríamos: eles jogam xadrez. Mas agora imagine uma partida de xadrez traduzida, em conformidade com certas regras,
em uma sequência de ações que não estamos acostumados a associar a um jogo – digamos, algo como um soltar gritos e bater
com os pés. E que aquelas duas pessoas, em lugar de jogarem
xadrez da forma costumeira, devam agora gritar e sapatear; e de
tal modo que estes processos se deixam traduzir, segundo regras
apropriadas, em uma partida de xadrez. Estaríamos então tam4

WITTGENSTEIN, L., Philosophische Untersuchungen, § 108.
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bém neste caso inclinados a dizer que eles jogam um jogo? E
com que direito poder-se-ia dizer isso?5

Como o xadrez envolve um conjunto de comportamentos, recusaríamos
em circunstâncias normais que sejam enxadristas tais sapateadores e admiraríamos o sentido da partida única e isolada, sobretudo se podemos ter
afirmados os fenômenos anímicos concomitantes.
O xadrez bem parece uma figuração do espaço lógico, à maneira do
Tractatus, com seus limites e possibilidades, completas e limitadas. Que o
xadrez continue posteriormente a ser um exemplo privilegiado, não deixa
de ser natural. Mas ele é doravante apenas mais um jogo de uma família
de jogos. Não é o jogo por excelência, disposto como a vida e a isomorficamente representá-la. O xadrez é mais e menos do que isso; assim, a própria
compreensão do jogo de xadrez se modifica, envolvendo “jogar xadrez”
hábitos, instituições, comportamentos. Em muitos sentidos, pareceria
confirmar postulados mentalistas, sendo tão importante o cálculo anterior
a cada lance, o pensamento antes de qualquer linguagem; entretanto, ao
voltarmos os olhos a nosso dilema, continua bem palpável a pergunta: em
que consiste jogar xadrez? Certamente, como indica Wittgenstein,
(...) fazer um lance de xadrez não consiste apenas em que uma
peça seja movida de tal e tal modo no tabuleiro – e tampouco
nos pensamentos e sentimentos de quem a move, e que acompanham o lance; mas sim nas circunstâncias a que chamamos:
“jogar uma partida de xadrez”, “resolver um problema de xadrez”
e coisas semelhantes.6
5

6

WITTGENSTEIN, L., Philosophische Untersuchungen, § 200. Nos exemplos de Witt
genstein do § 200, é certo, se especificam problemas de outra ordem. Nossa anedota
serve quando menos, por contraste, para ressaltar a singularidade do recurso a algumas
exemplificações por Wittgenstein. Enquanto o nosso exemplo é apenas um caso raro,
infrequente, que talvez apenas rebusque uma situação de resto corriqueira, o de Witt
genstein, conquanto possível, é contrafactual, testa a preservação do significado de
nossos conceitos habituais em uma situação limite. Em todo caso, assim o nosso exemplo (que apenas insinua a questão) como o de Wittgenstein (que a exibe por completo)
mostram uma paradoxal irrelevância do empírico para a significação conceitual.
WITTGENSTEIN, L., Philosophische Untersuchungen, § 33. É oportuno reiterar que
Wittgenstein não pode, por sua constante referência ao comportamento, ser considerado um behaviorista. Assim como sua crítica ao platonismo não o torna um cético,
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O mais importante, portanto, é que o jogo, como a linguagem,
envolve um conjunto de regras. Assim, o “seguir uma regra”, também num
jogo tão privado, tão solitário, é uma instituição, importa em inserir-se em
uma regularidade e esta, sobretudo, deve ser pública, ou melhor, tão só
publicamente (isto é, no interior de jogos de linguagem) é possível encontrar critérios que determinem se a instituição está ou não sendo cumprida.
Numa palavra, não se pode seguir uma regra de modo privado, e mesmo
jogar paciência é algo que, neste sentido, nunca fazemos sozinhos.

2. Uma questão: como devemos ler o ‘privatim’ do § 202 das In-

vestigações Filosóficas?

Por isso, o ‘seguir a regra’ é uma Praxis. E acreditar seguir a regra
não é o mesmo que seguir a regra. E, por isso, não se pode seguir
a regra ‘privatim’, porque, do contrário, acreditar seguir a regra
seria o mesmo que seguir a regra.

Claro que ‘privatim’, em certos contextos, pode ser traduzido por
‘particularmente’, ou ‘separadamente’, mas também ‘de modo privado’.
Em todos esses casos, seu sentido se desenha por oposição ao que é público, ao que é feito fora de casa. A precisão do significado deve determinar-se
pelo contexto da obra de Wittgenstein. Afinal, se é seguro que, segundo
Wittgenstein, não há a possibilidade de regras privadas, há entretanto a
possibilidade de seguir privadamente regras públicas? Tudo depende do
sentido que aqui tem ‘privatim’, pois, para decidir que alguma regra está
sendo seguida, pelo menos algum critério (e decerto público) deve haver.
E, se não posso seguir privadamente uma regra pública (eis a importância
da questão), menos ainda poderia seguir uma regra privada. Logo, podeo combate ao mentalismo não o faz behaviorista. (Cf. BOUVERESSE, Jacques, “La
Notion de ‘Grammaire’ chez le Second Wittgenstein”, p. 182) Se portanto alguma
aproximação com esta corrente pode ser e tem sido vez por outra aludida, não deve
residir em semelhança filosófica, mas apenas em Wittgenstein não fazer sua análise da
significação depender de estados mentais. Afinal de contas, “a descrição de processos
psíquicos em nada nos auxilia a esclarecer o funcionamento dos conceitos: não é a dor
ou o pensar enquanto processos que esclarecem os conceitos de dor e pensamento, mas
o uso das palavras” (MORENO, Arley, Wittgenstein através das Imagens, p. 48).

riam pensar alguns, no § 202 já estaria a conclusão do que a partir do §
243 se desenvolverá.
Não tendem, porém, estas considerações a separar-nos da leitura do
próprio § 200, no qual, afinal, ‘privadamente’ parece equivaler a ‘sem uma
Praxis’, ‘sem um emprego de regra’, ‘sem inserção numa prática coletiva’?
Mas, tal agir ‘privatim’ pode se dar apenas na intenção, como jogar antes
do jogo efetivo? Aí, o segundo exemplo do § 200 das Investigações deve
ser entendido como regra pública sendo seguida privatim, mas aqui no
sentido fraco e vago de “em particular”, “vertraulich”,7 pois eles não estão
seguindo regras privadamente, em sentido estrito, não estão prisioneiros
da intenção de jogar. Eles jogam, manipulam símbolos, substituem uns
símbolos por outros.
Privado enquanto impossibilidade parece portanto ser, também
nesta passagem, o que não se insere em nenhuma instituição, em nenhum
hábito, em nenhuma comunidade. Mas hábito e comunidade estão ligados, pois a repetição, a reiteração de um procedimento por um indivíduo
isolado parece não criar critérios para um comportamento. A repetição
talvez nada agregue ao caso isolado. E, em qualquer caso, não ser algo que
se faça apenas uma vez importa em não ser algo que se faça fora de uma comunidade. E a comunidade não pode ser aqui entendida empiricamente,
mas sim como condição de possibilidade de algum jogo, sendo irrelevantes
como critérios empíricos tanto o isolamento físico (como no caso de Robinson Crusoé ou de um jogador de paciência) como a aglomeração coletiva, mera justaposição – como no caso de uma comunidade em cuja relação
com o aparente uso de palavras falte o essencial aspecto da regularidade.8
Se o mestre de nossa anedota brasileira estivesse seguindo privadamente (pela linguagem excêntrica) regras públicas (jogar xadrez), e fosse
‘privado’ tomado no sentido estrito do diário privado, nem mesmo seu cúm7

8

Klossowski, por sinal, em sua tradução das Investigações optou por ‘en particulier’, no
que foi “corrigido” por Sebestik e Soulez, ao traduzirem o ensaio de Donald Davidson
“Jusqu’où va le Caractère Public d’une Langue?” para a coletânea por eles organizada,
Wittgenstein et la Philosophie Aujourd’hui.
Cf. WITTGENSTEIN, L., Philosophische Untersuchungen, § 207.
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plice o entenderia. Se perfeito é o código indecifrável, esse só seria assim
possível caso também não o possa decifrar quem o escreveu, então nada foi
escrito. O código perfeito é um paradoxo, pois se anula como linguagem ao
atingir a perfeição. A dificuldade em entender a letra de quem escreve, por
assim dizer, com grande personalidade, não implica estarmos penetrando em
um território em que não há critérios públicos. Se imaginarmos uma seita
de monges cujas mensagens, de tão secretas, não deveriam poder ser lidas
por nenhum estranho, devemos admitir que um membro dessa seita só irá
alcançar a plena maestria quando não mais entender a própria letra.
Regras públicas (e.g., as regras de um idioma) estão sendo seguidas
de modo privado quando elaboramos um código? Ou o estritamente privado é o que em nenhum mundo possível pode vir a integrar uma comunicação? Ou ainda o privado é sinônimo de “segundo uma interpretação”?9
Em todo caso, não podemos confundir privado, se em sentido estrito, com
particular ou desconhecido dos outros. Privado é então o que não pode ser
conhecido por outrem – algo cujo acesso não é limitado por motivos empíricos, como falta de dados ou de estudo dos dados, mas por necessidade
conceitual. Privado, então, no sentido estrito, não é algo produzido pelas
maneiras correntes de tornar particular ou confidencial uma mensagem,
pois esta, uma vez desvelada, pode integrar uma comunicação.
Voltando por analogia a nosso exemplo, com que direito pudemos dizer do comportamento excêntrico do mestre que ele jogava xadrez?
Como deciframos as regras que seguia? Penetramos acaso em seu estado de
tensão mental, flagrando em sua concentração a escolha de lances e, além
disso, o envio de sinais, o índice de sua escolha a mover peças? Entramos
porventura em sintonia com o jogador, reconhecendo em seus lances uma
coerência interna e uma semelhança com nossos próprios estados mentais?
Sentimo-nos participando ambos do medo dos reis e do sonho dos peões,
que subsistem, metafísicos, em plano superior à madeira e ao plástico, travando sua batalha em um tabuleiro de uma outra cor ou farblos, aquém dos
quadrados eventualmente brancos e pretos?
9

Cf. o singular artigo de Gonzalo Rodríguez Pereyra, “La Anotación 202 de las Investigaciones Filosóficas de Wittgenstein”, a respeito dos sentidos do ‘privado’.
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Nada tão sofisticado. Simplesmente, “levamos em consideração
não apenas as regras internas do xadrez, mas também os comportamentos
habituais, as formas naturais de expressão, a imagem do comportamento
contida nessa instituição”;10 e se tais índices indicam com suficiência, como
no exemplo de Wittgenstein, que o mestre estaria jogando e seu cúmplice
não, é por fazer parte da instituição “jogar xadrez” uma gramática bem
mais complicada e humana, pela qual elementos mais próprios a outros
jogos (como os de cartas, em que algo sempre está oculto) foram aproximados do xadrez, no qual tudo deveria ser visível, nenhuma possibilidade do
jogo estando oculta, salvo pela limitação de nossos “olhos”, de nosso cálculo. Deste modo, nenhuma suspeita se sustentaria por remissão a estados
mentais privados. Foi uma instituição do “seguir a regra” que permitiu a
farsa e sua decifração: “As condições da significação são dadas inteiramente
no interior da linguagem e as explicações de sua relação com a realidade já
fazem parte, também, de jogos de linguagem”.11

3. Como nos ensinou o poeta, precisamos encenar ou fingir até as
dores que deveras sentimos. No que importa para o jogo da significação,
os fenômenos anímicos concomitantes e dos quais partimos não são os
decisivos para uma regra estar sendo seguida ou não. Em nosso exemplo,
como nossa anedótica personalidade enxadrística sabe jogar xadrez, podem
muito bem ocorrer-lhe imagens mentais dos lances, combinações táticas
etc., sem que importem para as regras que efetivamente segue.
Como mostra Wittgenstein, saber prosseguir uma série não é possuir a fórmula que a determina, pois a ocorrência mental da fórmula não
garante sua aplicação, podendo nesse meio etéreo sofrer uma multiplicidade de interpretações.12 Compreender precisa conter mais do que um contato com um conteúdo empírico; por isso, a imagem dos lances poderia
ocorrer na mente de nosso embusteiro, sem que ele estivesse jogando. Por
10
11
12

MORENO, Arley, Wittgenstein através das Imagens, p. 51.
MORENO, Arley, Wittgenstein através das Imagens, p. 51.
Cf. WITTGENSTEIN, L., Philosophische Untersuchungen, § 152: “Denn es ist wohl
denkbar, daß ihm die Formel einfällt und er doch nicht versteht”.
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isso mesmo, após perder uma partida é comum o perdedor dizer que “viu”
a sequência correta ou o lance brilhante, exclamativo. O fato de que não
o tenha jogado denota bem o significado desse seu ver – e o que menos
nos ocorre é dizer que mente o mau jogador, apenas sim que o seu ver não
é compreender, pois compreender é simplesmente jogar. Por que então
algum processo mental, oculto, pode ser chamado de compreensão? Este
modo de falar é tipicamente enganoso,13 pois, enfim, havendo processos
anímicos característicos do compreender, não são os únicos nem os decisivos, e o compreender, como reitera, não é um processo anímico (kein
seelischer Vorgang).14 E, por isso mesmo, não estando cifrado em um conteúdo anímico, prestes a sair de uma caixa, como um corpo a expandir-se,
tal compreender não poderia ser visto em uma dimensão íntima, separada.
E, como lembramos na epígrafe deste capítulo, mesmo o próprio Deus,
caso lançasse seu olhar à nossa mais íntima dimensão anímica, não poderia
ver aí de quem ou do quê falamos.15
Tal irrelevância de uma ocorrência mental empírica é também atestada pelo clássico problema do besouro na caixa, supondo cada qual de nós
com uma caixa em que teríamos um besouro acessível apenas a nosso olhar
privado, sem que ninguém possa olhar dentro da caixa de outrem. Ora, é
certamente possível que em cada caixa haja um objeto distinto, sem que
isso comprometa nossa capacidade de enunciar proposições sobre esse ou
aquele besouro. E supondo que esse objeto se modifique constantemente,
sem que haja um critério público para o que seja, tal objeto na caixa não
pertence a nosso jogo com a palavra ‘besouro’, podendo inclusive a caixa
estar vazia.16
13

14
15
16

Caso semelhante ao do nosso embusteiro é o de quem simula ler, podendo ser idênticas
as ocorrências mentais. Cf. WITTGENSTEIN, L., Philosophische Untersuchungen, §
159.
Cf. WITTGENSTEIN, L., Philosophische Untersuchungen, § 154.
WITTGENSTEIN, L., MS 137, p. 88a.
WITTGENSTEIN, L., Philosophische Untersuchungen, § 293. Em um relato facilmente acessível em áudio na internet (“John Searle on Austin and Wittgenstein”), Searle
menciona a especial irritação de Austin com essa possibilidade, bastante exemplar de
sua incompreensão do método de Wittgenstein. Austin teria sido totalmente “colourblind” no respeitante a Wittgenstein, sendo clara a diferença entre suas perspectivas.
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Sendo homólogo ao problema da linguagem privada, o exemplo
cumpre também a função de contraponto a uma imagem.17 O exemplo do
besouro é homólogo ao dos jogos usados para exprimir estados mentais,
servindo para afastar um olhar behaviorista, ainda prisioneiro do modelo
agostiniano. Como é possível imaginar que alguma das caixas esteja vazia,
permanecendo contudo imperturbável o jogo de linguagem que aplica a
palavra ‘besouro’, o modelo referencial diria ser irrelevante ou não ter significado. Neste momento o exemplo inventado passa a ter a função contrapontística. O conteúdo suposto da caixa não é algo, nem nada. É apenas
um algo sobre o qual não se pode afirmar nada. Neste sentido é relevante.
Como é relevante para a força do seguinte poema de Drummond (de seu
livro de estreia, Alguma Poesia) um algo que não logra expressar-se, embora
esteja o poema ele todo na expressão dessa impossibilidade:
Gastei uma hora pensando um verso
que a pena não quer escrever.
No entanto ele está cá dentro
inquieto, vivo.
Ele está cá dentro
e não quer sair.
Mas a poesia deste momento
inunda minha vida inteira.

17

Por exemplo, após recusar que a linguagem tivesse uma função descritiva exclusiva ou
precípua, Wittgenstein passou a afirmar que a linguagens teria incontáveis funções –
ao que Austin, um professor inglês de classe média, meticuloso e preciso, reagia com
indignação: “Há filósofos que dizem haver um infinito número de usos para a linguagem, mas dão uma lista de dezessete usos, ou de trinta e dois...” A técnica de Austin,
segundo Searle, o levaria a compreender as sugestões de modo estritamente literal. Por
isso, então, no caso do exemplo do besouro, homólogo ao problema da linguagem
privada, sua indignação se formularia mais ou menos assim. Primeiro, reproduzindo o
exemplo, assim como Ryle saiu indagando cegos efetivos – com o que, evidentemente
com sarcasmo, chegou a pedir a alunos que trouxessem caixas com besouros. Segundo,
indignando-se com a natureza ficcional do exemplo, propícia a escandir certas possibilidades: “Uma contradição patente. Primeiro ele diz que há um besouro na caixa e
agora ele diz que não há nada na caixa”.
Cf. MORENO, Arley, Wittgenstein através das Imagens, p. 116-117.
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Uma poesia sobre a gramática da palavra ‘poesia’: é como talvez
devamos entender os versos do poema – não por acaso, intitulado “Poesia”.
Faz parte da gramática da palavra ‘poesia’ tanto sua realização sempre material, como ainda sua insistente alusão a algo acerca do qual nada se pode
dizer. Por um lado, a poesia a ser apreciada (e valiosa por sua referência
ao verso verdadeiro, interior, vivo) é exatamente este conjunto de versos,
quiçá precários, mas corpo único e autêntico da poesia. E a poesia, mesmo
alusiva a algo interno, vivo, presente no espírito sem querer sair; a poesia
está inteira nos versos ou em lugar algum.

4.

Nada altera a economia do jogo de xadrez, se o jogador move
as peças “sem pensar”. Como alguém pode ler desconcentrado, mecanicamente; como um jogador habilidoso pode jogar sem pensar, com as mãos,
sobretudo em xadrez-relâmpago (com poucos minutos para a partida inteira), suas sensações não podem ser o critério de sua competência. A ebulição
mental do enxadrista não faz parte do jogo. Como dito certa feita por Millôr Fernandes, contra quem a considera expressão de inteligência superior
ou refinamento, a habilidade para jogar xadrez mede maravilhosamente a
habilidade para jogar xadrez.18 Seria ilusão imaginar que o jogo de xadrez
meça uma disposição não materializada em lances (que enfim são como
proposições de uma linguagem), uma potência intelectual latente, da qual
seria o sintoma, pois jogar xadrez, ao fim e ao cabo, não é mesmo sintoma
de algo, mas sim critério para que se esteja jogando xadrez.
Um texto até então não visto (como uma partida ainda não jogada)
testa se as regras que determinam a leitura estão sendo seguidas. Hic Rho18

A irrelevância dessa vivência é também muito bem esclarecida pelo exemplo da percepção anormal de uma cor, de uma discromatopsia tornada regra, elaborado por
Horwich, no qual se mostra que duas pessoas idênticas, vivendo em comunidades
uma como a nossa (onde a ocorrência de uma “discromatopsia” pode levar-nos a um
“emprego excêntrico”, por exemplo, da palavra ‘vermelho’ ou a uma “cegueira” para
o carmesim) e outra onde, porque comum o que talvez já não devamos chamar de
discromatopsia, não tem sentido falar, apesar da suposta idêntica vivência perceptiva,
seja em excentricidade seja em cegueira. Cf. MARCONDES, Danilo, “Ceticismo Semântico”, p. 103.
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dus, hic salta! E não ter dúvida no momento de jogar nem sempre significa
que já tenhamos estudado o diagrama da posição e no momento apenas a
reconheçamos. Nada adianta saber antes, e saber preferir uma sequência a
outras, assim como saber se a cor agora vista é também vermelha,19 não é repetir algo pensado antes; afinal, que não hesitemos ante uma pergunta, isso
não se dá por já a termos respondido.20 Não é preciso ter tudo pensado e
dito, e decerto é importante estarmos seguros de que podemos prosseguir,
ou ficaríamos presos em definitivo a uma dúvida esquizofrênica, como a
que, ao sair de casa, nos faz voltar muitas vezes para conferir se desligamos
o gás, apagamos as luzes ou trancamos as portas. E, em sentido importante,
só domina uma linguagem quem ainda não disse com ela tudo que pode
dizer.
Não há, assim, qualquer dificuldade ou mistério na expressão corriqueira com que dizemos saber a resposta certa a uma pergunta antes de
enunciá-la ou afirmamos lembrar-nos de uma música que só assobiamos
em seguida.21 A questão se complica quando tentamos pensar com essas
expressões, quando alimentamos, por nossas ilações filosóficas, a imagem
do sentimento de algo interno, pronto em um instante e resolvido contudo
na dilação, como se, de algum modo estranho, já tivéssemos assobiado em
pensamento a partitura que ainda vamos ler.22 Com o xadrez, como ele não
pode resolver-se isoladamente, a situação torna-se ainda mais visível, pois
nos confronta com a distinta gramática de termos relativos a disposições,
consciência e inconsciência, “saber quê” e “saber como”;23 afinal de contas,
parece paradoxal saber jogar xadrez em um instante, pois só podemos fazêlo em uma Praxis continuada:
19

20

21
22
23

Esta aproximação, que consta das Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik, I,
§ 3, ao associar o problema do seguir a regra com o argumento da linguagem privada,
mediante a questão também “psicológica” da percepção das cores, é decisiva para o
sentido da argumentação de Kripke, como veremos em seguida.
“Daß ich keinen Zweifel habe, wenn die Frage an mich herantritt, heißt eben nicht,
daß sie früher schon beantwortet war.” (WITTGENSTEIN, L., Bemerkungen über die
Grundlagen der Mathematik, I, § 3.)
WITTGENSTEIN, L., Zettel, §§ 1 e 2.
WITTGENSTEIN, L., Philosophische Untersuchungen, § 184.
Cf. WITTGENSTEIN, L., Philosophische Untersuchungen, §§ 148 e 149.
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Como então se alguém pergunta: Quando você sabe (kannst)
jogar xadrez? O tempo todo, ou apenas enquanto faz um lance?
– E quão estranho é esse saber jogar xadrez precisar de tão pouco
tempo, enquanto uma partida dura bem mais.24

Associa-se aqui a imagem do significado como contido em uma
caixa àqueloutra da sua dependência de limites precisos, porquanto só poderíamos dizer com verdade se estamos em um território, uma vez traçados
seus limites. A analogia falha, todavia, inclusive por tratar-se da constituição do sentido, que não pode ser posto de todo em função das suas condições de verdade. O contraponto com o exemplo ficcional do besouro já
nos mostrou que, mesmo vazia, a caixa pode continuar a ter um emprego.
Como a fornecer critérios imunes ao emprego, como a vestir-se inteira
antes de sair do quarto, na compreensão tudo deveria estar previsto e exatamente, sendo este um bom mote para a angústia de uma compreensão limitada, finita, enquanto contraposta ao olhar divino. Somente Deus poderia realizar o que se afigura como modelo, como imagem da compreensão,
pela qual o significado é colhido de um golpe. Enquanto nós, prisioneiros
do sucessivo, apreenderíamos na dilação, Deus, máquina ideal, tudo veria
em um átimo, conhecendo (desde sempre e em um piscar de olhos) a série
inteira dos números primos.25
Eis decerto um dos “mistérios” do “seguir a regra”, diante do qual
o enxadrista experiente não costuma iludir-se. O célebre Dr. Tarrasch dizia nunca ter vencido um adversário em plenas condições de saúde. Os
derrotados amadores sempre alegam dor de cabeça, cansaço, tabuleiro mal
iluminado, desculpas as mais diversas – algumas até criativas, como a de
quem alegou ser covardia ganhar de um adversário bêbado. É como se em
algum lugar, fora das condições de jogo, estivessem em condição de vencer
ou merecessem vencer qualquer partida, como se conhecessem o caminho
que, não obstante, deixaram de trilhar. Talvez mesmo por sentirem nessa
rememoração terrena a fuga de uma vitória de antemão certa, os enxa24
25

WITTGENSTEIN, L., Philosophische Untersuchungen, nota ao § 150.
“Gott kennt sie [die Primzahlen] sozusagen alle.” (WITTGENSTEIN, L., Philoso
phische Grammatik, p. 481.)
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dristas costumam ser contendores violentíssimos, como se reagissem em
legítima defesa contra um assalto.
Wittgenstein poderia colocar-lhes a questão: de que serve saber
antes? O que garante a coerência com a regra no momento certo? A questão efetiva só tem sua existência no momento. Por isso mesmo, não basta
a presença das condições para que a regra seja seguida, e não tem sentido
(é uma expressão vazia) garantir por antecipação seu sentido por simples
vontade, como, ao contrário, podemos asseverar que diante de um caso de
afogamento saltaremos em socorro da vítima, quer o façamos ou não no
momento certo.27
26

Não há problema em exclamar: “Agora compreendi!” Em seu uso
corrente, a expressão não está carregada de metafísica, nem guarda qualquer contorno de prestidigitação filosófica.28 Nesse caso, é artificial imaginar que a garantia do sentido de uma regra possa estar resguardada por uma
interpretação. Isso seria paradoxalmente imaginá-la aplicada em todos os
casos possíveis, como única maneira de nos protegermos de uma situação
ainda não vivida e, por isso mesmo, passível de determinação segundo uma
regra mais abrangente, pela qual daríamos conta dos casos já conhecidos
e, de forma talvez surpreendente, desse novo e inédito caso. Associar, porém, a determinação do sentido à abolição extensional da vagueza, como
se o inteiro espaço lógico devesse ser mirado ao tempo da apreensão de
26
27

28

WITTGENSTEIN, L., Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik, I, § 3.
“À quoi nous sert de savoir avant, en un sens quelconque du mot ‘savoir’, ce que nous
aurons à faire plus tard dans un cas concret? Qu’est-ce qui nous garantit que nous saurons quoi faire de ce savoir le moment venu? Si l’automobiliste sait ce qu’il doit faire en
ce sens que d’une part il sait conduir, d’autre part el a repéré son itinéraire sur un plan,
il reste précisément à savoir ce qu’il fait de ce savoir au carrefour.” (BOUVERESSE,
Jacques, “La Notion de ‘Grammaire’chez le Second Wittgenstein”, p. 180.)
“What Wittgenstein is denying is a philosophical claim, viz. that the ‘act of meaning’
effects miracles, such as traversing an infinite series in a flash, and a philosophical thesis, viz. that my meaning such-and-such is a fact-in-the-world (or more specifically, a
fact-in-my-mind), and that my justification for saying that I meant addition by ‘plus’
is that I have observed this fact in my mind. To deny this is not to deny what we all
admit, but to deny a nonsensical metaphysical theory.” (BAKER, G. P. & HACKER,
P. M. S., Scepticism, Rules and Language, p. 9-10.)
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um conceito, é atitude metafísica, que está na raiz da leitura “kríptica” do
seguir a regra.

5. No momento talvez o mais hiperbólico de sua dúvida, Descar-

tes questiona se não está sendo enganado ao fazer sempre do mesmo modo
uma operação matemática, se o chegar sempre a um mesmo resultado não
é antes sinal da reiteração de um erro. Temos aí uma primeira ocorrência
significativa de uma dúvida lançada ao ‘seguir a regra’, segundo a qual a
manutenção da dúvida parece implicar a assunção de ceticismo o mais
extremo e demolidor. Parece-nos análogo tal momento à leitura de Saul
Kripke, que, em Wittgenstein on Rules and Private Language, identifica na
obra de Wittgenstein um paradoxo cético relativo à significação (a saber,
o paradoxo de que seguimos uma regra sem fundamento ou justificação e
logo de, por isso, nunca podermos decidir se estamos ou não agindo em
conformidade com a regra), para o qual o argumento contra uma linguagem privada fornecer-nos-ia, segundo ele, a única solução possível.
A contribuição de Kripke tem amplos méritos, e renovou o debate
em torno da obra de Wittgenstein, mesmo sem nos fornecer a melhor
das exegeses. Kripke, afinal, arguto como sempre, não pretendeu de início
imiscuir-se no debate por que se firma a leitura ortodoxa de Wittgenstein.
Sugeriu mesmo, quer para aplacar alguma ira justa, quer por ironia resultante da própria assunção do paradoxo, não estar interessado em fazer história da filosofia, sendo assim sua contribuição obra de um terceiro autor,
digamos, um Kripenstein.29 Em todo caso, cuidados vãos, o viés krípktico sugeriria uma brusca mudança em um “já bem estabelecido” roteiro
de leitura das Investigações, interferindo ademais em ponto então o mais
discutido da obra segunda de Wittgenstein: o argumento da linguagem
privada.30 Não é de admirar a fúria de algumas reações e a tentativa, hoje
29

30

“So the present paper should be thought of as expounding neither ‘Wittgenstein’s’ argument nor ‘Kripke’s’: rather Wittgenstein’s argument as it struck Kripke, as it presented a problem for him.” (KRIPKE, Saul, Wittgenstein on Rules and Private Language,
p. 5.)
“Depuis 1953, date à laquelle le livre [Philosophische Untersuchungen] fut publié, cette
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talvez impossível, de descartá-lo rapidamente ou de reagir à sua contribuição apenas por sua surpreendente popularidade.31
Todas as questões relativas à significação, segundo crê Kripke, poderiam ser reinformadas por uma questão única e ordenadora da obra,
capaz de atribuir-lhe um sentido para além de seus fragmentos.
This is the whole point of the notion that in learning to add I
grasp a rule: my past intentions regarding addition determine a
unique answer for indefinitely many new cases in the future.32

31

32

série de remarques (§§ 243-315) reste le plus renommé et le mieux connu de tous les
textes de Wittgenstein.” (BAKER, Gordon, “La Réception de l’Argument du Langage
Privé”, in Gil, Fernando (Org.) Acta du Colloque Wittgenstein, p. 29.) Considerando a
hostilidade com que Baker, ao lado de Hacker, trata Kripke, em seu Scepticism, Rules
and Language, não é de estranhar que silencie (em 1988!) sobre uma autêntica guinada
no tratamento do tema após a contribuição krípktica – errônea que seja, mas instigante, provocativa, por vezes mais valiosa do que uma leitura apenas correta. A questão
do “seguir a regra”, de sua posição marginal, passou a ter reconhecida sua importância.
Alguns chegam a afirmar, com certo exagero, que “une sorte de consensus semble
s’être etabli depuis quelque temps sur le fait qu’elles [as regras] constituent peut-être,
en réalité, la partie centrale de l’ouvrage”; e, por exemplo, “aujourd’hui, Chomsky luimême semble disposé a reconnaître que, de toutes les critiques qui ont été formulées
contre les concepts, le méthodes e le programme de la linguistique générative, celle
que l’on peut tirer de Wittgenstein ou, tout au moins, de l’énoncé de “paradoxe de
Wittgenstein”, tel qu’il a été exposé par Kripke, est probablement la plus intéressante”
(BOUVERESSE, Jacques, La Force de la Règle, pp.11-12).
O tom de polêmica evidencia-se então até por um vocabulário bastante apropriado ao
tratamento de pragas: “It requires uprooting, not by-passing. The sceptical solution is
an absurd to an incoherent question. And finally, it is not only that the roots of rulescepticism are infected, but also the soil which nurtures them is poisoned.” (BAKER,
G. P. & HACKER, P.M.S., Scepticism, Rules and Language, p. xii.)
KRIPKE, Saul, Wittgenstein on Rules and Private Language, pp. 7-8. Como dissemos
em A Gramática das Cores em Wittgenstein: “Este olhar universal para o problema, que,
segundo cremos, tende a traduzir uma necessidade normativa em necessidade descritiva, situa Kripke em uma perspectiva que já não é a de Wittgenstein — mais enxadrista
que cético! De qualquer modo, se alguém até hoje não fez a soma “68 + 57” (e, não
sendo este o caso, sempre haverá, dada a finitude da experiência, algum outro inédito),
não há como garantir que o resultado da soma (plus) seja “125” (e não “absurdamente” “5”), pois sempre é possível formular uma regra alternativa à adição (quus: ⊕, por
exemplo), que, bem aplicada, coincide com “plus” em todos os casos outros, embora
divirja neste exemplo não testado segundo a seguinte expressão: x ⊕ y = x + y, se x,
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Entretanto, nada pode evitar que a regra da adição não se resolva
por um simples enunciado, capaz de dar conta dos procedimentos até então efetivos e, por isso, de todos os gestos futuros. Por exemplo, podemos
jogar muitas partidas de xadrez contra um adversário e só após muitos
jogos descobrir que (o tempo todo?) ele jogava um jogo diferente, no qual
não há tomadas de peão en passant, roque grande ou ainda o peão pode
promover-se também a rei ou, quem sabe, restritivamente, só pode promover-se a dama, com as consequências extraordinárias que tais diferenças
acarretariam de modo sutil na concepção estratégica do jogo e de modo
assombroso no desenlace tático de certas posições. A tentativa de promover o peão a rei talvez denunciasse rapidamente uma discrepância entre as
regras, mas conviveríamos longamente com o outro jogo, interpretando
quiçá algumas decisões do adversário como más escolhas e não como lances ditados por regras diferentes.
Alguém premido pela indagação cética perguntar-se-ia em vão:
Como agarro, capto, capturo a regra da adição de que tantas vezes me
servi? Como tenho certeza de estar, como tantas vezes julguei, dialogando
com meu adversário no xadrez? Há quatro elementos próprios da formulação do paradoxo, considerando que cumpririam papel importante na
definição do significado de uma regra ou de um conceito qualquer, à medida que passível de aplicação, de modo que, com a operação ou a palavra,
queiramos dizer algo e o mesmo: (a) um simbolismo externo; (b) imagens
internas; (c) uma experiência passada e finita; e (d) uma determinação
aberta a um número indefinido de casos. E tudo isso podemos dizê-lo de
forma misteriosa, ao gosto do freguês filósofo: Como o impensado estaria
presente na compreensão da regra? Em que residiria, de modo a ser reconhecido quando atualizado? Por que medida uma resposta já dada, mas
oculta, tornar-se-ia ela mesma quando efetiva?
Todo o nebuloso da situação, que insinua e multiplica caminhos possíveis onde não há qualquer saída, é desmontado ou exibido pela interrogação cética, mesmo que ela não resuma nem possa sintetizar a atividade filoy < 57; mas, x ⊕ y = 5 nos outros casos” (SALLES, J. C., A Gramática das Cores em
Wittgenstein, p. 363).
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sófica.33 Tudo funciona muito bem antes da dúvida cética e seu emprego só
tende a relativizar o uso “festivo” (filosófico) da linguagem, afastando a imagem de que sem a suposição mentalista o mais simples dos jogos de linguagem deixaria de funcionar. Por outro lado, por menor que seja nossa dúvida
diante da próxima soma, devemos admitir que a garantia de univocidade nas
aplicações de uma regra não pode ser íntima, privada. Não podemos sequer
garantir por recurso à nossa esfera solipsista que regras temos seguido até
aqui, e a memória não é bom socorro, pois admitir a suficiência de uma sua
resposta é, por assim dizer, considerar decidido o que está em julgamento.
Céticos costumam ser resistentes, e ressurgem sempre com mais
força após crermos tê-los derrotado. E, neste caso, tal força talvez resida
no fato de nenhuma interpretação guardar em uma caixa o segredo de
sua identidade, nunca resistindo com esse algo que não pode mostrar
à recorrência a outras, e mais e sempre novas interpretações. A quem
possa apontar instruções precisas (indicadores de direção) como socorro mental à experiência finita, basta-lhe dirigir a dúvida à aplicação da
instrução – que é também uma regra e, por conseguinte, como qualquer
outra regra, apreensível tão somente em uma experiência finita. Mas o
paradoxo cético, assim serve para relativizar imagens, como pode muito
bem criar outra: a de que a comunicação, o jogo, as regras só estariam em
ordem se descobríssemos um critério por meio do qual uniformizaríamos
nossos usos. É como se os usos precisassem ainda de uma normatização
que lhes seria exterior, e a linguagem carecesse de um critério, um olhar
que lhe garantisse a exatidão. É como se antes de cada partida de xadrez
devêssemos reler todos os regulamentos e dirimir de antemão qualquer
possível dúvida vindoura.
A linguagem é um labirinto de caminhos. Parece-nos que Kripke
reencontrou em um caminho antes implausível uma revelação que o coloca
no topo do problema, mas talvez, ao segui-lo, sintamo-nos perdidos, dada
a radicalidade da conclusão ainda mais implausível a que nos conduz. Ademais, considerando ser um dos pontos fortes da apresentação “elementar”
33

“Denn die philosophischen Probleme entstehen, wenn die Sprache feiert.” (WITTGENSTEIN, L., Philosophische Untersuchungen, § 38.)
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de Kripke sua estonteante clareza (ou simplificação) na chave de leitura que
oferece, parece voltar-se contra ele uma sua suspeita, após interessantes e preliminares considerações sobre o estilo de Wittgenstein: “I suspect (...) that to
attempt to present Wittgenstein’s argument is to some extent to falsify it”.34
Pelo menos com um traço essencial do método de Wittgenstein a leitura krípktica coincide, pois investiga o uso de conceitos em campos afastados entre
si (como a noção de identidade na percepção das cores e na matemática),
enquanto muitos intérpretes restringiam a importância do conceito de (seguir a) regra à contribuição de Wittgenstein para a filosofia da matemática,
não vendo assim sua ligação com o argumento contra a linguagem privada.
Entretanto, embora inspirado por sugestivas afirmações de Wittgenstein,35
talvez não seja boa a consequência de que o argumento da linguagem privada
é apenas um caso especial de considerações muito mais gerais sobre a linguagem, simulando ser destas um contraexemplo a ser afastado por considerações próprias ao caso, pois “rather the Investigations is written as a perpetual
dialectic, where persisting worries, expressed by the voice of the imaginary
interlocutor, are never definitively silenced”.36
Temos, porém, uma compreensão nova do problema, se incluímos
entre as condições de fechamento sintático-semântico as condições pragmáticas de sua enunciação e emprego. Ou seja, podemos dizer sem qualquer problema que entendemos a palavra e, por outro lado, sua significação reside em seu emprego. Que desejemos jogar xadrez, é algo de que não
duvidamos, nem há nisso algo de extraordinário ou estranho. Onde então
o mistério? Qual a imagem? A imagem estranha estaria em admitir os futuros empregos, que não são atuais, como que contidos ou comprimidos no
ato de compreender. Do mesmo modo com o xadrez: não é estranho dizer
que queremos jogar xadrez, que temos a intenção de jogar xadrez, contanto
que não pensemos o jogo já contido em tal expressão de uma forma misteriosa. Pensar, como em outro contexto diria Alberto Caeiro, pensar é estar
doente dos olhos, é não compreender. Afinal, onde pode estar a ligação
entre querer jogar e o jogo? A resposta simples, maravilhosamente banal, é
34
35
36

KRIPKE, Saul, Wittgenstein on Rules and Private Language, p. 5.
Cf. WITTGENSTEIN, L., Philosophische Untersuchungen, § 580.
KRIPKE, Saul, Wittgenstein on Rules and Private Language, p. 3.
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então resposta de enxadrista: “No catálogo de regras, nas lições de xadrez,
na praxis cotidiana do jogo”.37
Aprendemos uma linguagem no contexto dos jogos, aos quais se incorporam circunstâncias empíricas, à medida que conformem práticas pertencentes à linguagem. Assim são tecidos critérios, deveras públicos, porque conceituais, para a conexão entre um fenômeno e um signo. Marcado
coletivamente, tornado linguagem, o vínculo talvez arbitrário de palavra a
objeto pode todavia ser fonte até de necessidade. Por outro lado, o que não
tem essa marca não pode ser lido, não podendo tal campo indiscernível ser
reconhecido por olho algum, e menos ainda por um olhar divino. Como
algum critério deve decidir sobre a significação de nossas palavras, os fatos
desprovidos de critérios são, enfim, inefáveis – assim como uma simulação
completa, por não ter critérios, não tem sentido, não podendo ser reconhecida sequer por quem a pratica. Assim, para a ideia de simulação ter
algum sentido, não ser simplesmente um conceito vazio, nem tudo pode
ser simulação, é preciso poder discernir seus sinais em alguma conduta,
sendo um processo interno colhido em suas marcas externas.38
Em torno da noção de ‘critério’, uma constatação parece ser um
obstáculo à “solução cética” do “paradoxo cético”, ou melhor, à leitura krípktica de Wittgenstein. Nada seria um critério fora dos jogos de linguagem, de modo que a formação de critérios se dá na constituição mesma da
linguagem, atividade pela qual se fixam procedimentos para associar nomes
a objetos, que estão entre as condições para a própria invenção da necessidade. A determinação pela comunidade coincide com a circunstância de
ser o contexto dos jogos, e não por sua interpretação (estado mental correlativo quiçá a uma consciência coletiva) ser de natureza digamos hiperes37
38

WITTGENSTEIN, L., Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik, I, § 130.
WITTGENSTEIN, L., Philosophische Untersuchungen, § 580. Cf. Zettel, § 571. Também o jogo de linguagem criado em torno do conceito de ‘dor simulada’, ou seja, a
suposição de um povo que desconhecia tal conceito, tendo apesar disso semelhante
vivência psíquica, mostra-nos que aprender um novo conceito não significa ter acesso
a um novo objeto antes desconhecido. Significa sim aprender uma nova técnica, um
novo jogo de linguagem. E o novo conceito adquire significação apenas se usado para
marcar uma diferença culturalmente importante.
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piritual, não podendo portanto sua força, extensão e pregnância situar sua
elaboração “anterior e independente do empírico” em um espaço imune
à dúvida cética. Algum privilégio porém da comunidade pode residir em
seu modo de acolher toda sua profundidade em sua superfície, dissolvendo
dicotomias misteriosas, pois a comunidade é, a um só tempo, “espírito” e
“corpo”, identidade de intenção e signo, corpo (conjunto de regras, ações,
palavras) por excelência representativo, nunca vivo antes, mas sobrevivendo na Praxis por que se dá a conhecer. Ora, mesmo tal privilégio não seria
ainda imune a uma dúvida cética. Porém, em um sentido específico, ao
fornecer critérios públicos anteriores a qualquer jogo, ao forjar as convenções relativas à regularidade dos fenômenos mais gerais da natureza, criando os instrumentos linguísticos que garantem a autonomia da significação,
as condições dos jogos, a comunidade postula critérios e estes subsistem e
resistem a qualquer ceticismo porque anteriores ao jogo efetivo.
Aqui convenção e necessidade se confundem, imunes a um ceticismo primordial. Se a pá entorta, o terreno é duro o bastante, nossas formas
de vida o suficiente sólidas, estável o limite de nossas regras e justa nossa
confiança na tessitura em última instância vaga de nossa linguagem. São os
jogos primários, preparatórios do uso das palavras, que aliás não são ainda
um lance em nossos jogos mas indispensáveis à significação de qualquer
comportamento nosso com peças ou objetos, esses jogos primários são
padrões públicos de referência. E os padrões são públicos mesmo quando
privados os seus objetos, pois expressões naturais e originárias de sensações só integram nossos jogos se tomadas como padrões públicos. Nesse
momento de formação das condições dos jogos, nesse momento em que
são “acordadas” as convenções, não há lugar seja para dúvida seja para a
exatidão do critério, sendo absurdo dizer tanto “Duvido que tenho dor de
dentes” como “Tenho certeza que tenho dor de dentes”. A dúvida e a certeza surgem apenas no interior dos jogos de linguagem propriamente ditos,
jogos que são, estes sim, complexos e descritivos. Por conta disso, a terapia
parece uma rememoração, não de ideias puras que outrora contemplamos,
mas sim do solo mundano que se tornou linguagem, das convenções usadas de acordo com nossas formas de vida.
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Wittgenstein portanto visa ao conceito, não está preso à procura
cientificizante de causas, não reduz a descrição do fenômeno significativo
ao empírico, evitando ademais descartar a existência do que desconsidera.
Já em sua crítica ao modelo agostiniano, o caminho do empírico não é o
trilhado por Wittgenstein, apesar dos muitos e tão práticos exemplos de
que se serve. Uma vez relativizado tal modelo e dada a independência da
significação em relação à referência dos conceitos, dependendo de regras
imprecisas de natureza linguística, a autonomia da significação será preservada pelas diferentes práticas em que se envolve a linguagem. A intermediação é dada por tais práticas, que são de natureza linguística.
Ao ser entendida a ostensão, por exemplo, ela passa a ser uma regra
linguística sobre o uso da palavra. Não é mais um objeto empírico, uma coisa
que se distingue de outras e se nos impõe; ela é parte de uma técnica linguística por que se associa um símbolo a um objeto, como é próprio da constituição de gramáticas. O que interessa é o momento em que tais práticas se
envolvem com a linguagem e passam a ser vividas como regras linguísticas.
Garante-se agora por outra via a independência do sentido em relação ao
valor de verdade; sua natureza é linguística, constituindo a linguagem, mais
do que meramente expressando, aquilo que é ser um objeto.
Wittgenstein tampouco pretende que a inexistência de estados
mentais seja resultado lógico da suficiência causal que porventura se evidencie na trama dos comportamentos manifestos. Seu argumento contra a
linguagem privada não é uma espécie de redução ao absurdo da existência
de estados interiores,39 apenas recusa que a função de intermediação entre
linguagem e mundo seja exercida por uma necessária referência subjetiva,
no caso, recusa a um estado mental que fundamente a autonomia da significação. Agora, instrumentos linguísticos, jogos de linguagem, formas de
vida são a condição de possibilidade da significação, que destarte afirma
sua independência das condições de verdade por caminho outro que não o
39

“A impressão de que queríamos negar algo remonta ao fato de que nos voltamos contra
a imagem de ‘processo interior’. O que negamos é que a imagem de processo interior nos dê a idéia correta do emprego da palavra “recordar”. Sim, dizemos que esta
imagem, com suas ramificações, nos impede de ver o emprego da palavra tal qual é.”
WITTGENSTEIN, L., Philosophische Untersuchungen, § 305.
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do Tractatus. Também no xadrez, ser um lance significativo não se põe na
dependência do estado mental de um indivíduo, nem tampouco se confunde com o empiricamente ocorrido no tabuleiro, salvo pelo fato de que
fazer um lance e manipular palavras, cujo lugar no jogo aquelas peças de
madeira ou plástico marcam, é “falar” enfim uma linguagem.
O mundo tem, é óbvio, importância tamanha e mesma à que podemos atribuir a uma condição de possibilidade de todo e qualquer fenômeno vivo. Isso não obriga a que a linguagem lhe seja necessária e completamente isomorfa, nem ainda que nosso acesso a seus conteúdos seja direto,
sem mediações. Pelo contrário, técnicas preparatórias (como as próprias da
ostensão e tantos outros comportamentos) apresentam os conteúdos do
mundo, que destarte integram a significação conceitual como regras para a
aplicação de palavras, meios de apresentação, linguisticamente elaborados
e fixados em expressões e palavras. Neste sentido, uma consideração estrita
do empírico é irrelevante:
a palavra passa a ser usada publicamente em jogos de linguagem: a própria sensação privada [de dor] não é critério para a
aplicação da palavra, uma vez que não há critério público para
identificá-la; temos, apenas, a aplicação da palavra dor.40

6. O problema do seguir a regra estende-se a todo o campo da lin-

guagem. Dificuldade idêntica à do aprendizado da adição pareceria obrigar-nos a suspender o juízo diante, digamos, de uma simples mesa. Por
isso, tanto mais emblemática e irônica a suspeita krípktica de que, dada a
finitude da experiência em que aprendemos e empregamos a palavra ‘mesa’
(table), não podemos decidir se com ela pensamos em mesas (objeto tão
trivial) ou significamos meseiras (tabair) – objeto que em circunstâncias
normais dificilmente distinguiríamos de mesas de todos os formatos, tamanhos e quantidade de pés, mas, na circunstância de estar ao pé da Tour
Eiffel, dificilmente não confundiríamos com uma cadeira. E parece plausível aceitar que, ao termos apreendido o conceito de ‘mesa’, não pensamos
explicitamente na Tour Eiffel.
40

MORENO, Arley, Wittgenstein através das Imagens, p. 50.
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Não estranhemos a sensação de já termos lido semelhante raciocínio em algum lugar. O paradoxo de Wittgenstein sabe a Goodman, e Krip
ke é o primeiro a denunciá-lo. Servindo-se de um parágrafo já citado das
Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik (I, § 3), Kripke faz uma
ligação tão rápida quão talvez frágil, no que tange a seu propósito, entre o
seguir uma série ou realizar uma função em matemática e o argumento da
linguagem privada, com sugestiva passagem pelo problema da identidade
de uma cor. E, logo, para não dizer que não falamos de cores, Goodman.
O dito paradoxo cético parece agora uma extensão do “novo enigma da
indução”, segundo o qual, de um ponto de vista lógico, qualquer coisa
pode resultar dos eventos observados, uma vez que não há como discernir
regularidades projetáveis de meras ficções; em outros termos, não tenho teoricamente como preferir (ao organizar minha experiência com esmeraldas
segundo certas propriedades cromáticas) entre o ‘verde’ (‘green’, cuja definição não se constitui em dificuldade para o enigma) e o ‘verzul’ (‘grue’,
objetos verdes até o instante ‘t’ ou azuis após este instante). Não temos
então critério empírico para a determinação da legalidade, uma vez que
a previsão de que todas as esmeraldas posteriormente examinadas
serão verdes e a previsão de que todas serão verzuis confirmam-se
ambas similarmente por afirmações de provas que descrevem as
mesmas observações. Mas, se uma esmeralda posteriormente observada for verzul, ela será azul e, por conseguinte, não será verde.
Assim, embora estejamos bem a par acerca de qual das duas previsões incompatíveis é genuinamente confirmada, elas são igualmente confirmadas de acordo com nossa presente definição.41

Um traço da analogia acima torna-se muito interessante ao mostrar
a inutilidade seja de um padrão de cor seja de um estado mental como
entidade fora da linguagem – fora da linguagem no sentido mais amplo
e novo do “segundo” Wittgenstein. Todas estas questões são sem dúvida
tragadas pelo estatuto devorador do linguístico; pois, fora dos jogos de
linguagem, como garantir a identidade do padrão, como saber se nos referimos por exemplo à cor e não ao tamanho dos objetos?
41

GOODMAN, Nelson, Fact, Fiction, and Forecast, p. 74.

170

João Carlos Salles

Nada na biografia do espírito pode antecipar o uso futuro da regra.
O paradoxo adquire pois forma e radicalidade plenas. Nem mesmo Deus
poderia ler um fato constitutivo do “querer-dizer-plus-e-não-quus”, e não
mais se trata tão somente de uma hipótese cética em relação a usos passados: “It seems that the entire idea of meaning vanishes into thin air”.42
Como vemos, pretende Kripke, a força maior do argumento não consiste
em uma absoluta novidade, mas talvez na impressão de reiterar bem assentados impasses da nossa tradição de pensamento. O argumento não é
original: Um fato externo ou psicológico, mesmo que apresente alguma
regularidade, não pode tê-la projetada “racionalmente”. A questão é em
sentido próprio justificacionista, não wittgensteiniana, apesar de ser enfrentada agora de modo ainda mais radical, dirigindo-se aos fundamentos
de qualquer significação possível – com o que inclusive a validade de nossas
deduções vê-se abalada por uma tal dúvida. Já conhecemos a lição: nenhum fato apresentável, porquanto situado, finito, serviria como critério
da significação, nenhum é absoluta Tatsache. Nem mesmo Deus, portanto,
ou sobretudo menos ainda Ele, o justificacionista par excellence, poderia
lê-lo unívoca e indubitavelmente.
Tábua alguma de disposições, matriz genética virtual de significações futuras, pode ser lida ao arrepio dos empregos inatuais, pois também
tais disposições só se reconhecem como finitas. Digamos que alguém possua uma extraordinária aptidão para somar, desempenhando-a como um
prodígio de cálculo, como uma máquina que, em movimento, nem sequer
se dá conta dos seus passos. Como identificar porém uma disposição não
inteiramente realizada, se é bem possível conceber ser tal habilidade contestada por um caso de aplicação banal, embora – acaso dos acasos – nunca
tenha ocorrido antes. Tal prodígio sempre se defrontou com elementos nas
parcelas cuja soma parcial jamais atingiu uma dezena. Um tal indivíduo
não se abalaria com “2.381.915 + 6.218.043”, mas atingiria o risível resultado de “1.215” ao somar “48+87”. Absurdo o exemplo? Não, responderia
Kripke, pois toda disposição é também ela um fato ou coisa nenhuma.
Parece natural, na circunstância de um teste de inteligência, completar a
42
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sequência “2, 4, 6, 8...” com “10, 12, 14, 16...”. Nunca entretanto poderíamos repelir como necessariamente absurdas “20, 40, 60, 80, 200, 400,
600, 800...”, ou “8, 6, 4, 2”, ou talvez ainda “1, 3, 5, 7, 9”:
So if the tester urges me to respond, after 2, 4, 6, 8, ..., with the
unique apropriate next number, the proper response is that no
such unique number exists, nor is there any unique (rule determined) infinite sequence that continues the given one.43

E por mais que se construam equações, algoritmos, que se forneça uma
interpretação da regra condizente com um único resultado, o estágio alcançado será quando muito semelhante ao da continuação de uma “série
natural” em um teste de inteligência.
Podemos, porém, pensar que algo como o controle da comunidade
é uma solução para nosso problema? De fato, há alguns traços óbvios de
superioridade em uma interpretação realizada por vários indivíduos. Ela
abrange maior número de casos simultânea e sucessivamente; ela entrecruza formas de controle, repelindo usos equivocados e estimulando aplicações bem sucedidas; seus registros, sua memória, seus sinais, são aferíveis
de tal sorte que muitos podem julgar e repetir, produzindo de tal dispersão uma imagem comum de regularidade. Porém, a solução do problema
não parece estar em um exercício democrático da estabilidade de nossas
significações, que tampouco seriam imunes à dúvida por “um consenso
socialmente estabelecido”. A fragilidade da solução do ponto de vista da
comunidade é pois também ela evidente, se estabelecida como modelo
ampliado da mente individual, como realidade hiperespiritual de extração,
por assim dizer, durkheimeana. O critério da comunidade não pode ser
um critério da maioria, mas sim o modo por que se constitui a própria
linguagem, modo anterior a qualquer “luta ideológica” e condição de sua
possibilidade.
A solução de Wittgenstein não é esta. Tampouco parece ser este
seu problema. Primeiro, como já expomos em A Gramática das Cores em
Wittgenstein, rejeitada em § 201 é a sugestão de ser uma regra determinada
por uma interpretação, ou melhor, por qualquer interpretação, seja do in43

KRIPKE, Saul, Wittgenstein on Rules and Private Language, p. 18.
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divíduo, seja da comunidade, de sorte que entendermos uma regra é algo
que não se fixa em uma regra, mas que antes se mostra em uma Práxis,
em uma ação recorrente, marcada ainda pela linguagem.44 Mas, segundo,
nossa confiança não cética nem cega em manipulações significativas da
linguagem talvez se mostre radicada onde a pá entorta. E nossa questão
pode ser: Se o cético tem razão (e quem é mais racional que ele?) ao criticar
o projeto de fundação tanto do idealismo como do empirismo, qual a terceira via possível? Mas, então, não sendo privada a possibilidade de seguir
uma regra, o propriamente público não se especificará em uma simples
multiplicação de pães e peixes.
O que é ser público implica poder ser fornecido como critério, por
exemplo, para a verdade da expressão “jogar xadrez”. Ora, um tal critério
não pode ser extralinguístico, uma vez que, como afirma Wittgenstein,
o que precisa haver, ao menos como critério, não deixa de pertencer à
linguagem.45 Kripke parece, porém, solicitar um critério exterior à linguagem, mas um critério qualquer encontra-se na linguagem (compreendida,
é claro, em sua dimensão ampla e múltipla) ou em parte alguma. É certo
que até fazer a mesma coisa quase nunca quer dizer o mesmo, mas também
nada faríamos instalados no labirinto das mediações, não teríamos sequer
chegado a criar os elementos da pergunta pelo significado de uma palavra,
caso não tivéssemos técnicas forjadas, bastantes e todas elas linguísticas,
preparatórias do primeiro lance. Afinal de contas, não tem sentido perguntar pela regra isoladamente, privadamente, fora de uma regularidade muito
mais ampla, fora da linguagem e seus jogos.
Segundo Kripke, entretanto, a estrutura básica da abordagem witt
gensteiniana seria a de apresentar um paradoxo cético como relativo à noção de regra. Ao paradoxo, seguir-se-ia uma solução também ela cética. O
paradoxo cético, “problema central das Investigações”, aplicar-se-ia a todo
e qualquer emprego da linguagem, dando assim origem a uma nova forma
de ceticismo filosófico, que talvez possa chamar-se de ceticismo semânti-

44
45

Cf. BAKER, G.P. & HACKER, P.M.S., Scepticism, Rules and Language, p. 20.
WITTGENSTEIN, L., Philosophische Untersuchungen, § 50.
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co.46 Sem dúvida, o paradoxo cético tem consequências antiteóricas, pois
parece justificar o afastamento de toda e qualquer teoria da significação
que apresente a competência linguística como relativa ao domínio de um
sistema de regras. Wittgenstein quer deixar as coisas como estão; mas, correta a leitura krípktica, difícil seria acreditar em sua sinceridade ou em
efeito inocente de um olhar assim perturbador.

7. Podemos muito bem adotar estratégia que evite uma polêmica

em torno da leitura ortodoxa de Wittgenstein. Devemos inclusive reconhecer a relevância teórica de uma contribuição que espalha e semeia o
enigma da indução em campos os mais distantes. Assim, não nos interessa
o exame das tentativas de desautorização da atitude cética ou, pelo contrário, a demonstração krípktica do seu fôlego. Uma tal estratégia é bem
sucedida se consegue mostrar (1) não ser cética a posição de Wittgenstein e
(2) ser ela suficiente, no sentido também de não ser inferior em escopo à de
Kripke. Cabe portanto solucionar de outra forma o que talvez nem seja um
problema, pois, ademais, se aceitarmos o modo como nos propõe o paradoxo este cético de ficção científica (a postular uma causa para um erro de
interpretação, em frenesi ainda mais desconcertante que o provocado por
um gênio malino), se lhe dermos enfim muitos ouvidos, este cético não
ficará encurralado em seu território e terá mil recursos de fuga e mais um.

Kripke procura uma salvaguarda e seu modo mesmo de formular
a questão para elevar seu ceticismo a seu pleno vigor denuncia a imagem
de qual resposta lhe seria satisfatória. Um sintoma nada demonstra, mas
fornece boa pista das perspectivas em jogo. Assim, exemplar do ideal que o
move é como formula progressivamente seu instrumental de análise. Onde
o fato? Ora, não basta (repitamos com Kripke) indicar a regra da adição
conforme a exemplos anteriores, pois ‘plus’ e ‘quus’ satisfazem a condição.
O cético argui então dois pontos, obviamente interligados. Duvida primeiro se há um fato que identifique a intenção da regra; e segundo questiona
o fundamento da crença acerca de qual regra se está seguindo. Logo, qual46

Cf. MARCONDES, Danilo, “Ceticismo Semântico”.

174

João Carlos Salles

quer solução que o satisfaça deve tanto indicar o fato, como este, portador
da intenção, deve conter a justificação da resposta. O cético (que partilha
conosco uma linguagem ou não nos colocaria em apuros) não duvida imediatamente (dada esta condição) do nosso emprego atual e mesmo comum,
mas da conformidade desse nosso emprego com uma intenção linguística
prévia. Ter certeza equivaleria a um salto no desconhecido.
Cético arguto, cônscio de requintadas exigências lógicas, evita a
dificuldade de questionar a determinação do sentido de uma palavra ao
tempo em que já a utiliza: “Rather he asks why I now believe that by ‘plus’
in the past, I meant addition rather than quaddition”.47 Mas este próprio
modo de formular a questão é sintoma da distância de Kripke em relação
a Wittgenstein. Esse cuidado lógico em separar atentamente menção e uso
pela distinção entre passado e futuro mostra-nos bem o universo característico de Kripkenstein. Sabemos bem o enredo. Kripke demole a possibilidade de uma bem determinada significação no passado para logo em seguida romper o acordo inicialmente firmado: também no presente não pode
haver certeza da função pensada. E o cético conseguiria enfim afirmar uma
indeterminação de sentido ineludível e extrema, a ponto de até mesmo a
Deus ser vedada a leitura do texto cambiante de nossas almas, sobretudo
então porque vedada tal leitura a nós mesmos. Mas a dúvida só havia sido
falsa e momentaneamente suspensa, porquanto a argumentação krípktica,
para funcionar, parece depender em sua formulação de salvaguarda semelhante à que procura. E é exatamente essa necessidade de fundamento que
talvez mais o distancie do segundo Wittgenstein. Este, ao não mais estar
em busca de um fundamento dessa natureza, simplesmente não entra no
jogo do cético, nem o reforça.
Kripke continua prisioneiro da lógica. Seu ponto de vista não é
o da gramática dos usos. E a imagem de uma necessidade que denuncia
continua como imagem, é a fonte maior do “paradoxo cético”. Ainda que
aceitássemos serem corretos os termos em que Kripke formula o paradoxo
(que entretanto não o são, como se ocupam em mostrar Baker & Hacker),
o paradoxo continua a ser tão só uma possibilidade lógica e não uma rea47
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lidade gramatical. O paradoxo formula-se como que para encontrar uma
solução. Logo, a insuficiência de sua solução lança suspeitas, quando menos, à utilidade do paradoxo. Uma possibilidade lógica só é absolutamente corrosiva no interior de uma teoria que postule alguma conceitografia
como expressão significativa única e autêntica do mundo. Agora, porém,
movemo-nos numa realidade linguística mais ampla e rica, capaz mesmo
de modificar convenções relativas a suas articulações mínimas de significado. Aqui, onde estamos, o universo de uma tal aporia cética é paradoxalmente restrito. O paradoxo e a angustiante sensação de sua pregnância
são só uma imagem de paradoxo. O verdadeiro paradoxo em que se põe o
cético consiste assim em manter-se aferrado a ditames da razão cuja insuficiência denuncia. O cético, racionalista extremado (como bem o mostram
os cuidados formais que tomou para a apresentação do paradoxo), é prisioneiro da razão que vitima.
Cabe-nos então perguntar como entende e como resolve Wittgen
stein o “paradoxo” formulado em § 201? Qual, em consequência, sua concepção de como se determina ou precisa o sentido de uma regra? A resposta
a tais questões apontam para um caminho não-krípktico, denunciam o que
se poderia nominar como “falácia krípktica”, exibindo ainda a concepção
de linguagem que a alimenta. Em suma, a resposta é simples e consiste em
desvincular a noção de ‘regra’ da noção de ‘interpretação’, reconhecendo
que, na condição de não evitarmos o termo ‘interpretação’, esta não precisa supor um estado mental como sua fonte ou como um lugar em que se
guardaria em potência, nem deixaria de ter critérios nos próprios jogos em
que pode articular-se, de sorte que um conjunto de gestos e outros expedientes pragmáticos não lhe seriam externos.48
Em nossa anedota, sim: estamos dispostos a reconhecer que jogam
xadrez pois substituem uma expressão da regra por outra, como quando
jogamos xadrez às cegas e, ao invés de movermos peças e de nos concentrarmos diante de um tabuleiro, enunciamos nossos lances através, por
exemplo, de uma notação algébrica: 1. e4, e5; 2. Cf3, Cc6; 3. Bb5, a6;
4. Bxc6, dxc6; 5. 0-0 etc. A solução de Wittgenstein nada pretende ter
48

Cf. SALLES, J. C., A Gramática das Cores em Wittgenstein, p. 366.
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de mágico: a regra se manifesta em cada caso do seu emprego, sendo cada
interpretação entendida apenas como nova forma simbólica da regra.
Como explicar a ação de um espírito que medeia entre signo e sentido, entre intenção e ato? Como desconhecer a atividade que identifica no
texto, no suporte empírico da regra seu inequívoco intento? Diante desse
desafio, opções extremas: traduzimos seu movimento, substituímo-lo por
tabelas e sinais os mais diversos, e já não nos parece clara sua necessidade;
insistimos em sua condição de fundamento ou causa, e sua ação não mais
se mostra, e estranha, e própria, e indefinível: é tudo quanto dela nos resta
dizer. Mas o problema talvez esteja em que tentamos pensar e pensamos em
demasia, quando se trata apenas de ver. Porém, se nosso critério último não
depende do desvelamento de uma intenção, como identificar se uma regra
está ou não sendo seguida, como decidir se um erro foi cometido ou se uma
regra outra, não enunciada, ordena a prática? “Como afinal o observador
diferencia, nesse caso, entre um erro do jogador e um lance correto?” A resposta é simples: “Há sinais para isso no comportamento do jogador”.49
Suponhamos: jogamos xadrez com quem seguia regras tais que não
consideram legítima a promoção de um peão a peça outra que não a dama.
O que acontece se o indivíduo, percebendo que uma promoção a dama
“afogaria” nosso rei (e produzindo então uma situação de empate), tenta
nos enganar e promove seu peão a torre? Ele cometeu um erro ou começou
a jogar nosso jogo? Ora, como bem sabe qualquer enxadrista, estas são
questões apenas para quem deixou de ver o jogo e se pôs a pensá-lo. Se não
houvesse um critério (materializado, por exemplo, em expressões características, naturais), regra seria exceção e exceção seria regra – “e, com isso,
nossos jogos de linguagem normais perderiam como que seu espírito.”50
O normal e o não normal podem ser discernidos por conta do
comportamento regular de fenômenos bastante gerais. E, com a distinção,
a dúvida (se não for atitude farsesca) apresenta graus, sendo na maioria das
vezes irrelevante. As regras se formulam no interior do uso e em consideração à Praxis por que se determinam. Deste modo, a descrição gramatical
49
50

WITTGENSTEIN, L., Philosophische Untersuchungen, § 54.
WITTGENSTEIN, L., Philosophische Untersuchungen, § 142.
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torna evidente a ligação entre intenções e ações, sem que uma realize ou
subsuma a outra. Com isso, a compreensão da significação e a aplicação
das palavras não podem ser compreendidas como momentos logicamente distintos. Sua separação é apenas teórica, no melhor dos casos. A descrição gramatical, ao contrário, faz-nos ver que pode haver intenções ou
compreensão da significação apenas se houver uma prática. Nesse sentido,
exatamente, “seguir uma regra, fazer um relato, dar uma ordem, jogar uma
partida de xadrez, são costumes (usos, instituições)”.51 Sem esta dimensão
prática, expressões como “seguir a regra” ou “ter a intenção de x” nada
descreveriam.52
Com isso, a interpretação, como entidade de natureza não simbólica, é afastada. Interpretar não é lograr identificar uma intenção com
o que na regra é pensado, mas sim manipular símbolos, agir, no contexto
da forma de vida necessária à gramática das palavras envolvidas. O hábito determina o que a regra quer dizer, cria seu sentido, convenciona sua
gramática, elabora critérios, mas não causa a regra, pois uma causalidade
dispensaria uma frequência, impor-se-ia em um caso isolado, encontraria
sua suficiência como sintoma:
Não é o que a regra ‘quer dizer’ que determina o que devamos
fazer, mas o que fazemos habitualmente, o que se nos ensinou a
fazer que determina o que a regra ‘quer dizer’, isto é, o que chamamos ‘seguir a regra’”.53

Quanto tempo se apresenta então entre a intuição da forma e a
demonstração da sua validade, entre o enunciado de uma equação e a obtenção dos números que a satisfazem? Tempo algum, diria o platônico; ou
melhor, einen Augenblick. E quanto tempo dura uma partida de xadrez
51
52
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WITTGENSTEIN, L., Philosophische Untersuchungen, § 199.
Cf. MORENO, Arley, “Duas Observações sobre a Gramática Filosófica”, p. 112.
BOUVERESSE, Jacques, “La Notion de ‘Grammaire’ chez le Second Wittgenstein”,
p. 184. Em Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik, I, § 2, Wittgenstein
pergunta qual o critério para o que numa fórmula é pensado, que determina o que,
com ela, queremos dizer: “Doch wohl die Art und Weise, wie wir sie ständig gebrauchen, wie uns gelehrt wurde, sie zu gebrauchen.(...) So kann also das Meinen die
Übergänge zum voraus bestimmen”.
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para Deus? Tempo algum, responderia igualmente, pois todas as partidas
possíveis, antes de se iniciarem, já foram jogadas.
O paradoxo ancorar-se-ia em imagens. Por isso, mesmo sua solução, não as eliminando, é passível também ela de uma leitura “krípktica”
– de resto, circular. E de uma circularidade não produtiva, uma autêntica
petitio principii. Se fazemos delas a terapia, como levá-lo muito a sério?
Nossa estratégia não objetiva assim destruir a questão, mas dissolvê-la, não
lança um ataque de mate, antes procura mostrar que não há questão alguma, que não tem sentido continuar. A questão não é incoerente. Apenas
não é uma questão, salvo enquanto permanecermos prisioneiros de um
ideal de significação que ela contribui para denunciar, escandindo-o com
um incansável fôlego de cético.
Qual seria a falácia krípktica? Kripke parece não perceber que o ceticismo resulta natural apenas se mantemos como verdade algo que Witt
genstein recusou, a saber, a necessidade de uma interpretação (compreendida como intenção) para uma regra. E aqui a solução cética mostra-se
solução nenhuma, pois torna em resposta o que em origem era problemático, não bastando para resolvê-lo substituir a interpretação do indivíduo
por uma da comunidade, pois a multiplicidade de casos não traz, por si,
uma evidência que o caso isolado não comporte.
A solução cética acabaria assim por aceitar o que Wittgenstein
explicitamente rejeitou – a ideia de que uma regra só pode ser
aplicada se sua aplicação for mediada por uma interpretação. A
interpretação da comunidade faria exatamente a mediação, seria
portanto uma interpretação “autorizada”. A falácia de Kripke estaria em procurar substituir o indivíduo pela comunidade, mantendo no entanto essencialmente o mesmo quadro.54

Assim, se acatarmos a leitura de Kripke, conferiremos unidade à
obra de Wittgenstein bem mais estrita do que ela aparenta ter – como se
ela se determinasse por um tema, e neste por uma perspectiva muito mais
precisa e destrutiva –, quando, ao contrário, oferece-nos uma terapia debruçada sobre muitos temas, encontrando sua unidade mais por sua dinâ54

MARCONDES, Danilo, “Ceticismo Semântico”, p. 106.
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mica do que por um conjunto de teses de alcance corrosivo e cético. Além
disso, fosse correta a interpretação de Kripke, o projeto do “segundo” Witt
genstein teria fracassado ou seria absurdamente contraditório com seus
resultados, restando a significação autêntica do “seguir a regra” dependente
de uma entidade extralinguística, a comunidade, também ela inatingível,
enquanto que, pelo contrário,
uma tarefa importante da terapia filosófica é de mostrar que as
condições de possibilidade da significação linguística são de natureza linguística: as nossas práticas diversas enquanto que estão
ligadas à linguagem são instrumentos que pertencem a ela, assim
como as palavras.55

Por isso mesmo, dada a diferença entre as perspectivas, acreditamos
ser possível identificar a suspensão por Kripke da perspectiva wittgensteiniana da linguagem como forma de vida, quando não vê outro caminho
além da recorrência autodevoradora do cético ou de uma interpretação
cujo privilégio consistiria apenas em estar acima dos casos isolados. Afinal
de contas, o que há de extremamente original na solução de Wittgenstein,
o que o afasta decisivamente de uma perspectiva behaviorista, constituindo sua solução em termos outros que não os da causalidade mecânica ou
os da mediação mentalista, é o considerar a relação entre o a regra e sua
aplicação como algo interno, critalizável tão somente como hábito, como
instituição. Assim, a aplicação da regra, como o gesto ostensivo, faz parte
da linguagem, não é nem se apoia em realidade extralinguística. É por esse
outro caminho (onde gramaticalmente se unem regra e emprego da regra,
onde a vida do signo confunde-se com alguma forma de vida) que a significação mostra-se independente do mundo, servindo-se contudo do próprio
mundo em plena satisfação de sua fome linguística.

8. A limitação dos exemplos não é um traço acessório da determi-

nação do significado e sim um traço essencial, pois nenhuma regra se estabelece com independência dessa circunstância. Tal circunstância faz parte
de cada regra, entranha-se nela. Cada exemplo é limitado (contém apenas
55

MORENO, Arley, Wittgenstein através das Imagens, p. 133.
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o que apresenta), mas também se abre para um número indefinido de
novos casos. O mistério parece surgir da questão formulada pelo interlocutor de Wittgenstein em § 210: Se os exemplos não podem ser exaustivos,
questiona o interlocutor, como compreende o aprendiz uma significação?
Qualquer que seja a solução desse “mistério”, não será própria de Wittgenstein, caso tenha por fundamento algo de extralinguístico.
Kripke parece, entretanto, medir suas considerações sobre a significação por um ângulo tal de exigência que desconsidera traços essenciais da
nova concepção de linguagem de Wittgenstein – que não pode ser apartada de formas de vida nem pretende anular a vagueza que lhe é própria.
Porque sempre é possível no curso futuro da ação de dois indivíduos uma
discrepância que denote, contra a aparência anterior, não obedecerem às
mesmas regras,56 conclui Kripke pelo ceticismo, como se diante de intransponível obstáculo lógico. Ora, as regras são naturalmente imprecisas, sendo
seu significado, para além de uma definição, dependente de um conjunto
aberto de aplicações. Assim, o que é logicamente possível nem sempre é
gramaticalmente correto (em um sentido lato de ‘correto’, entretanto bem
mais forte que o da expressão ‘politicamente correto’). Contra uma dúvida
cética de extração meramente lógica, cabe afinal lembrar que não duvidamos, não tem sentido para nós duvidar, apenas por nos ser possível pensar
uma dúvida.57
O ceticismo krípktico, no que respeita à sua leitura de Wittgen
stein, fundamenta-se em um olhar abstrato, essencialista, em um ponto
de vista divino que, não podendo dizer que regras ocultas estão sendo seguidas, recusa ao jogo qualquer significação. O argumento cético radical
mostra-se válido apenas à condição de tomar como ponto de vista a posição privilegiada de um olhar absoluto, nada próprio do Wittgenstein das
Investigações. Precisamos acaso de uma certeza absoluta acerca de que regra
um outro, que até o momento comporta-se adequadamente, estaria seguindo privatim? Temos certeza, compreendemos plenamente, sob todos
56
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Cf., e. g., WITTGENSTEIN, L., Philosophische Untersuchungen, § 185.
Cf. WITTGENSTEIN, L., Philosophische Untersuchungen, § 84: “Aber das sagt nicht,
daß wir zweifeln, weil wir uns einen Zweifel denken können”.
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os ângulos e independente do seu emprego efetivo, a regra que porventura
seguimos? Sobre os contornos nebulosos das regras importa mais uma vez
assinalar: eles são análogos aos contornos de jogos e conceitos. E, sobre
exatidão e vagueza, partilham as mesmas características.
Pergunta Wittgenstein, no parágrafo 71 das Investigações, se uma
fotografia pouco nítida pode ser afinal a foto de um homem e mesmo se,
em muitos casos, não é de uma imagem com contornos vagos que precisamos.58 E este é um parágrafo importante, pois, opondo-se às exigências da
conceitografia, mostra bem as exigências próprias a uma linguagem descrita em seu uso. É assim afinal (por vezes, em plena vagueza) que jogamos
um jogo. Não nos falta então um meio superior, que atinja diretamente a
essência. E nem tudo precisa ser explícita e univocamente dito para estar
bem determinado. Quando alguém nos pede para ensinar um jogo a uma
criança, não precisa nem lhe ocorre lembrar-nos quão inconveniente seria
ensiná-la a jogar dados a dinheiro. É pois uma má compreensão da vagueza própria aos jogos de linguagem pensá-los como fechados, regrados por
completo, como se todos estivessem travados qual uma cerimônia de chá.
Só um olhar exterior ao jogo pode julgar absolutamente regrada a variada
e alternada atividade de pessoas que, por exemplo, se divertem com uma
bola.59
Uma Praxis decide o significado de um modelo de cor, bem como
a identidade de uma regra. Logo, podemos usar corretamente uma palavra
sem pretender ipso facto antecipar todo uso possível. Precisamos acaso saber (como se nos dividíssemos a nos consultarmos) se entendemos uma palavra? Teríamos então que possuir, antes de qualquer emprego, uma tabela
de natureza especial, um mundo de ideias íntimo, onde se nos disporia a
essência a ser capturada de um golpe? Captamos algo de sua substância, e
logo toda ela, quando pensamos saber o significado da palavra ‘dado’, por
exemplo? Pode esta compreensão abolir o acaso de seus lances?60 Mas, se
58
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WITTGENSTEIN, L., Philosophische Untersuchungen, § 71.
Cf. WITTGENSTEIN, L., Philosophische Untersuchungen, § 83.
“Kann, was wir so mit einem Schlage erfassen, mit einer Verwendung übereinstimmen,
zu ihr passen, oder nicht zu ihr passen?” (WITTGENSTEIN, L., Philosophische Untersuchungen, § 139.)
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compreender um significado não implica dominar os usos futuros e possíveis, não faz parte de sua gramática. Assim, a confusão não está no uso normal da palavra, resultando antes da atividade da linguagem, quando em
festa. Um resultado curioso seria afirmar: Deus então não “compreende” o
significado da palavra ‘dado’, pois exclui em sua pretensa compreensão um
uso da palavra que lhe seja excêntrico, enquanto, ao contrário, a imagem
do dado nos aproxima de um emprego específico, embora sempre possamos empregá-lo de modo diverso.61
A exatidão não se impõe como medida. A ilusão de uma análise
exaustiva expressa-se na pergunta pela essência, que pode porém ter mais
de um sentido. O de Wittgenstein é bastante singular, não pretendendo ter
acesso a um objeto de uma vez por todas determinado. “Perguntamos: ‘O
que é a linguagem?’, ‘O que é a proposição?’. E a resposta a essas questões
é dada de uma vez por todas; e com independência de toda experiência
futura.”62 Eis o que não pode ocorrer; e a imagem que Wittgenstein tem de
sua tarefa de procura da “essência” é coerente com a “solução” do problema
do “seguir a regra”. A imagem da linguagem em geral deve ser conforme à
imagem da regra em particular.
Como ler uma tabela – regra que, por exemplo, associa termos a
imagens? Podemos imaginar (como no paradoxo de Goodman) estar seguindo corretamente a regra apenas por não ter ocorrido ainda uma ocasião (bem regrada, prevista no treinamento) em que será visível a discordância.63 Um conjunto de linhas (interpretação) indicadoras da leitura “natural” pode sempre ser atravessado por uma sequência anômala. Porém,
quanto ao § 86 das Investigações, no qual um padrão de leitura pode ser
substituído, questão interessante é saber se está incompleta a tabela sem o
esquema de setas que indicam a leitura “correta” da associação entre termos
e imagens, e mais elucidativa ainda é a dúvida quanto à suficiência da aposição de um esquema qualquer, uma vez que também tal esquema, sistema
61
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WITTGENSTEIN, L., Philosophische Untersuchungen, § 139.
WITTGENSTEIN, L., Philosophische Untersuchungen, § 92.
Cf. WITTGENSTEIN, L., Philosophische Untersuchungen, § 86. A este parágrafo ligase o §163, indicando que também a regra de projeção, de leitura, só se mostra em seu
emprego.
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simbólico como outro qualquer, careceria ele também de interpretação.
Em sendo assim, parece levar a nada a proliferação de regras de nível superior. Apenas o interlocutor das Investigações (e não Wittgenstein) exige um
fim das novas possíveis regras, um fundamento, enfim, que afaste todas as
dúvidas. Mas, uma placa indicadora de caminhos está em ordem, não há
problema algum com ela, se cumpre seu objetivo, nas condições normais.64
Um sinal, portanto, indicador de um caminho, está perfeitamente em ordem, mesmo que nos desviemos, ou talvez só tenha sentido caso possamos
desviar-nos. E, afirma Wittgenstein, “uma regra está colocada como uma
placa de direção”.65
Mas, é possível uma ordem exata? É possível o cumprimento exato
de uma ordem? Qual a medida exata da exatidão? Qualquer que ela seja,
sabemos ser impossível satisfazê-la, sem que por isso deixe de ser considerado, sob certas e determinadas circunstâncias, a nossa efetiva condição de
estar sempre a tecer e seguir regras.66 Como bem podemos ver, as considerações wittgensteinianas sobre a determinação do significado de uma regra
são gramaticais, devendo afastar os mal-entendidos ligados ao uso das palavras.67 A exatidão não é porém condição de funcionamento de nossos jogos
de linguagem, pois nem tudo é pensado na regra. A regra afirma o que
estava pensado e não o que estava pensado determina a regra. Assim, saber,
por exemplo, que (x)(Fx) é consequência de F(a) equivale tão somente a
calcular dessa maneira! E é possível sabê-lo a priori por ser esta uma regra
estipulada na gramática.68
64
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Cf. WITTGENSTEIN, L., Philosophische Untersuchungen, § 87.
WITTGENSTEIN, L., Philosophische Untersuchungen, § 85.
“Ein Ideal der Genauigkeit ist nicht vorgesehen; wir wissen nicht, was wir uns darunter
vorstellen sollen – es sei denn, du selbst setzt fest, was so gennant werden soll. Aber
es wird dir schwer werden, so eine Festsetzung zu treffen; eine, die dich befriedigt.”
(WITTGENSTEIN, L., Philosophische Untersuchungen, § 88.)
WITTGENSTEIN, L., Philosophische Untersuchungen, § 90: “Unsere Betrachtung
ist daher eine grammatische. Und diese Betrachtung bringt Licht en unser Problem,
indem sie Mißverständnisse wegräumt. Mißverständnisse, die den Gebrauch von
Worten betreffen; hervorgerufen, unter anderem, durch gewisse Analogien zwischen
den Ausdrucksformen in verschiedenen Gebieten unserer Sprache.”
“Toute détermination du sens résulte, en effet, d’une convention; et toutes les conventions, bien qu’elles ne soient évidemment pas toutes adoptées en même temps, sont
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Cabe recusar um ser medianeiro (mental talvez) entre o Satzzeichen
e os Tatsachen. Como sabemos, um dos resultados da caça a quimeras
consiste em eliminar um tal meio de natureza singular e distinta, um meio
espiritual. Logo, também no campo singular e maravilhoso da dedução, o
convencionalismo está presente, em sentido forte, ao afirmar a independência mútua das proposições gramaticais – independência que resulta da
não objetividade da relação de consequência lógica, ou seja, não podemos
justificar as regras de dedução por fatos delas independentes e aos quais
deveriam conformar-se; logo, também a dedução não independe do movimento das operações lógicas por que se realiza, não está pronta antes,
nem pode ser colhida mit einem Schlage.69 Por isso mesmo, proposições
gramaticais não têm condições de verdade e são, também neste sentido
específico, independentes do empírico. Mesmo a dedução está toda ela
em suas vestimentas, sendo cada uma delas um caso de uma família de casos. E, se despimos a dedução dessas vestimentas meramente linguísticas, a
própria derivação desaparece com suas vestes aparentemente inessenciais.70
O surpreendente então é que, mesmo no caso oposto à indução empírica,
não se pode garantir o próximo passo. Como ao decidir se salvaremos ou
não alguém em perigo de afogamento: mesmo se preenchidas todas as condições, não temos que seguir a regra.71
Não ao latente, ao virtual, ao interior, ao oculto. O anímico, como
vimos anteriormente, não se diz em tom esconso, como se fora uma luz
a ser adivinhada nas sombras de linguagem que porventura construímos.
E, para vê-lo, mostra-se singular o método de descrição de Wittgenstein.

69
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néanmoins simultanées, en ce sens qu’aucune d’entre elles ne dépend d’une découverte
que nous n’avons pas encore faite.” (BOUVERESSE, Jacques, La Force de la Règle, p.
28.)
Para Wittgenstein, “la signification et la compréhension ne sont pas déterminées au
départ d’une manière telle que nous nous serions dejá engagés irrévocablement, en
l’acceptant, à accepter également d’autres propositions gramaticales qui en résultent
logiquement. (...) Il n’y a pas de connexions conceptuelles internes momentanément
dissimulées et attendant d’être découvertes” (BOUVERESSE, Jacques, La Force de la
Règle, p. 24).
Cf. WITTGENSTEIN, L., Philosophische Untersuchungen, § 164.
WITTGENSTEIN, L., Philosophische Untersuchungen, § 183.
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Ao invés de contemplar alguma essência, cabe ir ao detalhe; ou seja, cabe
procurar o jogo de linguagem em que o conceito é empregado.72 E, indo
ao detalhe, faz-nos ver que, em seu uso não filosófico, nossas proposições,
nossas regras simplesmente estão em ordem! Recusa assim a ilusão do profundo, do essencial; recusa, pois, a palavras tão dignas do vocabulário filosófico (Über-Begriffen) uma determinação de passagem, de circunstância, através de jogos vagos de linguagem. A elas pareceria destinada uma
Über-Ordnung, “enquanto porém as palavras ‘linguagem’, ‘experiência’,
‘mundo’, se têm um emprego, esse precisa ser tão humilde quanto o têm as
palavras ‘mesa’, ‘lâmpada’, ‘porta’”.73
O tortuoso esforço filosófico por um ideal recusa sentido à frase
não definida, como se não tivéssemos a lembrança correta de uma pessoa caso não pudéssemos precisar sua exata altura; enquanto, ao contrário,
onde houver sentido, há também ordem, havendo então ordem completa
nas mais vagas proposições.74 Assim, uma indicação vaga para aguardar em
um lugar na sala de espera de um consultório odontológico será satisfeita
com desvios possíveis a mais do que a de aguardar em uma fila de banco,
mesmo assim, em ambos os casos, a indicação terá sentido.
Usamos a linguagem toda para qualquer elucidação da linguagem. E este não é um meio pobre, a ser refinado, com relação ao qual
devamos ter escrúpulos.75 Mas esta falta de escrúpulos não implica um
simples e cego mergulho no empírico, ainda que uma consideração sobre jogos de linguagem tenha agora o empírico como ponto de partida.
Trata-se de penetrar no trabalho da linguagem, pois nele começa tudo
quanto pode interessar-nos. O ideal nos deixaria paralisados, enquanto,
ao contrário, jogos assim vagos, imprecisos por natureza, funcionam. E
tal atrito, assim na física como na linguagem, é o que nos faz caminhar,
72
73

74
75

Cf. WITTGENSTEIN, L., Philosophische Untersuchungen, § 96.
WITTGENSTEIN, L., Philosophische Untersuchungen, § 97. Cf. também § 116: “Wir
führen die Wörter von ihrer metaphysischen, wieder auf ihre alltägliche Verwendung
zurück”.
Cf. WITTGENSTEIN, L., Philosophische Untersuchungen, § 98.
“Skrupel sind Mißverständnisse.” (WITTGENSTEIN, L., Philosophische Untersuchungen, § 120.)
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cabendo prescrever, por necessidade e como virtude, um retorno ao solo
áspero.76

9. É preciso corrigir Riobaldo: Quem mói no asp’ro também fan-

taseia. O cético e o krípktico, afinal, não são o enxadrista. Kripke comporta-se como se estivesse a jogar xadrez com Deus. Mas um cético não
joga xadrez, pois se poria assim em uma situação sem fundamento extralinguístico. Vejamos pois esta situação limite, este exemplo contrafactual,
que ameaça a identidade de nossos conceitos de ‘jogo’, de ‘regra’ e, por
conseguinte, de ‘linguagem’, enquanto atividade travada por regras. Que
se nos perdoe o seguinte delírio gramatical: Podemos ainda reconhecer o
significado da expressão “jogar xadrez” quando a aplicamos ao caso: é possível jogar xadrez com Deus?
Retornemos, ainda uma vez, ao jogo de xadrez. Kripke parece desejar submeter nossos jogos contingentes a um confronto com o olhar de
Deus, quando procura um critério que defina com precisão e fora dos
riscos do jogo o significado de nossos termos. E a coisa simplesmente não
funciona! Afinal de contas, se jogamos xadrez com Deus, estamos jogando
o mesmo jogo? Pode Deus (Ele, que compreende mit einem Schlage todo
e qualquer significado) jogar algum jogo? Ou, pelo contrário, alguma imprecisão não faz necessariamente parte da gramática dos jogos? Faz parte
da gramática da palavra ‘Deus’ a possibilidade de que jogue? Não é uma
autêntica lição cartesiana a de que Ele nunca joga? Deus, assim compreendido, não lançaria ardis, não pregaria peças; sendo sempre mero jogo
literário perguntar, à maneira de Borges, pelo Deus que atrás de Deus o
ardil começa, de pó e tempo e sonho e de agonias.
Quem possui a vantagem deve atacar, afirmou Wilhelm Steinitz
(que, aliás, lembramos, internado em um sanatório, afirmava ser capaz de
vencer Deus, concedendo-Lhe inclusive um peão de vantagem). Emma76

“Wir sind aufs Glatteis geraten, wo die Reibung fehlt, also die Bedingungen in gewissem Sinne ideal sind, aber wir eben deshalb auch nicht gehen können. Wir wollen
gehen; dann brauchen wir die Reibung. Zurück auf den rauhen Boden!” (WITTGENSTEIN, L., Philosophische Untersuchungen, § 107.)
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nuel Lasker, enxadrista filósofo, comentou assim aquele célebre princípio
de estratégia: é um imperativo ético. Se entretanto definirmos Deus (em
recurso a algumas noções do primeiro Wittgenstein) como quem domina
interiormente a substância do mundo, conhece as possibilidades todas de
todos os objetos, como enfim quem pensa por antecipação todos os estados de coisas de que os objetos (peças de xadrez) podem participar, todos
os mundos possíveis (todos os diagramas), Deus não joga nem pode jogar
eticamente – assim como, puro cálculo, não se move pelos sinais, pelos
índices (e.g. de domínio do centro, de estrutura de peões) de que se serve
nossa frágil visão (prisioneira de algum paradigma indiciário) para formular planos, para executar estratégias.
Deus, portanto, é o absurdo lógico que pode dizer a forma, invadir
o inefável, pensar e conhecer os objetos, e talvez Ele só precise conhecer
um único objeto em suas propriedades internas, nas possibilidades de se
combinar com outros, pois já estaria assim conhecendo a todos.77 Destarte,
para a “mente” divina, o jogo de xadrez é tão complexo quanto o jogo da
velha. Princípios gerais podem ser dispensados, pois tudo é cálculo. Deus é
pura tática; e, como tudo antecipa, não deve poder entender o significado
de palavras como ‘adversário’ e ‘jogo’. Um jogador que, como Ele, vencerá
e sempre, mesmo sem possuir vantagem alguma, pela circunstância simples da possibilidade de vitória inelutável, um jogador assim não tem ética,
não planeja, ou melhor, simplesmente não joga.
Entretanto, como com o número , nossas técnicas e conceitos relativos ao jogo de xadrez são apropriados à manipulação simbólica do que é
característico e importante ao jogo, e não uma forma menor, uma aproximação pálida daquela que seria a manipulação sob todos os ângulos correta. E nossos conceitos só valem no contexto de seu uso, não tendo sentido
medi-los segundo um padrão de exatidão só tangível sem mundo. Deus
sim para vencer-nos deveria jogar, não estando assim tão louco Steinitz em
seu desafio, pois então nem mesmo Deus pode resolver sem a matemática
um problema matemático, caso tampouco o possamos.78 Deus, porém,
77
78

Cf. WITTGENSTEIN, L., Tractatus Logico-Philosophicus, 2.0123.
“Auch für ihn kann die bloße Regel des Entwickelns nicht entscheiden, was sie für
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se máquina ideal rígida, não pode fazer um “lance impossível”, deixar de
jogar o jogo. E, como só tem sentido um jogo como jogo se pode deixar
de ser seguido, como faz parte do seguir regras esta “limitação”, também
diante dela Deus precisa curvar-se, sem o poder, ou continuar impotente,
sem poder jogar – o que são apenas observações gramaticais, banalidades
enxadrísticas.
10. Exemplos de ficção são legítimos expedientes filosóficos, e dos
mais empiristas. Examinamos por eles o exemplo afastado, a situação estranha, por vezes introduzindo a imagem de um país distante, de uma
personagem fora de um contexto, lugar, tempo ou idade própria. Assim,
podemos fazer o contraponto de uma cultura diversa, de um bebê adulto,
de um Adão, ou mesmo indagarmos nosso presente, quer por confronto
com um passado imemorial, em relação ao qual tudo é decadência, quer
por um futuro, em relação ao qual tudo passa a ser imprevisível e incerto,
como o próprio nascer do sol, se indagado a partir de um simples amanhã.
O mesmo ocorre se desafiarmos nossos olhos a reconhecerem uma cor não
vista, uma cor dada além de nossa experiência, mas vista decerto por quem
já viu todas as cores.
Mas, dizíamos, o expediente é dos mais empiristas. Afastamo-nos
de nossa experiência para vê-la ainda melhor. Entretanto, se não retornamos a ela, corremos o risco de não mais reconhecer nossos próprios
conceitos. Assim, é um expediente de ficção nós nos colocarmos no lugar
do sonho e, a partir dele, duvidar de tudo (ou no lugar etéreo da dúvida,
tornando tudo sonho), o que sempre é uma possibilidade, sem que por isso
devamos admitir que um jogo possa começar com ela.
Podemos perguntar então o mais inusitado e fantasioso, alargando
o campo dos possíveis. Esse campo, assim alargado, estabelece uma estrutura adversativa e não de simples negação como essencial ao discurso sobre
a experiência. Relacionando ‘ficção’ e ‘estrutura adversativa do discurso
uns nicht entscheidet.” (WITTGENSTEIN, L., Bemerkungen über die Grundlagen der
Mathematik, parte VII, p. 408.)

O CÉTICO E O ENXADRISTA

189

sobre a experiência’, tocamos em um dos pontos para desenvolvimento
futuro, mas que já temos trabalhado, por exemplo, na leitura da obra de
David Hume, na qual reconhecemos essa tensão entre racionalidade e experiência.
O fascínio e a atualidade da obra de Hume têm muitas explicações.
Não são desprezíveis, decerto, suas contribuições substantivas, por exemplo, a análise da circularidade presente nas tentativas de justificação da
indução ou a clara definição de uma falácia naturalista. Tampouco é desprezível o acaso favorável (ou desfavorável) de sua recepção, por exemplo,
a atenção enviesada que lhe foi concedida por um Adam Smith, um Kant
ou um Popper. É ainda digna de nota a elegância do texto, sua prosa ensaística, que parece ter atingido à perfeição o justo meio entre a simplicidade
e o refinamento, uma naturalidade não óbvia, capaz de agradar o vulgo e
de surpreender o culto. Entretanto, gostaríamos de acrescentar uma razão
ao fascínio, um traço que o favorece, pois torna a obra ainda mais dúctil
e, a nosso ver, mais sagaz, a saber, exatamente essa estrutura adversativa da
obra, ou seja, seu modo singular de afirmar traços opostos ou independentes como complementares, sendo capaz de conservá-los e de, nessa conservação, conferir-lhes outro sentido.
Hume consegue, ao mesmo tempo, conservar suas dúvidas céticas e
a solução cética a essas mesmas dúvidas. Sua obra se dá assim sob a tônica
do “mas, porém, contudo, todavia”.79 Pode ser cético e naturalista, ou, se
79

Com esse título, aliás, pretendemos elaborar mais uma versão das possíveis análises do
célebre problema do tom ausente de azul ou para uma solução humeana para o problema de Molyneux – que Hume, estranhamente, parece ter simplesmente ignorado,
como se não participasse de um dos mais dinâmicos programas de investigação de seu
tempo. No caso, podemos ler tais problemas a partir de uma ínsita estrutura adversativa do discurso, que faz conviverem, sem contradição, soluções aparentemente irreconciliáveis. Assim como não podemos aceitar uma ideia simples para a qual não teríamos
uma prévia impressão e, porém, julgaríamos como natural o preenchimento da lacuna
cromática por um tom ausente do azul; podemos imaginar que, do ponto de vista da
razão, impressões discerníveis seriam separáveis e distinguíveis e, portanto, como um
Adão recém-nascido para a experiência visual, o cego de Molyneux não poderia, sem
experiência, fazer nenhuma ligação entre os dados anteriores do tato e os dados novos
da visão; mas, porém, contudo, todavia: devemos aceitar como possível, do ponto de
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preferirmos, cético, mas naturalista. Com isso, conservam-se, lado a lado,
a afirmação de não ser necessário qualquer laço causal e de, entretanto, ser
suficiente nossa experiência da causalidade. Pode também, de forma semelhante, conservar sua argumentação de não ser possível uma demonstração
racional nem qualquer reforço científico da crença na existência de Deus e,
não obstante, acreditar n’Ele. Entre uma filosofia fácil, agradável, mas superficial, e uma filosofia abstrusa, desprovida de resultados e de encantos,
certamente sugere-nos o bom propósito de tornar a clareza programática,
de modo que a boa filosofia possa ser clara nas questões difíceis, mas também profunda nas questões fáceis.
Em Wittgenstein, a estrutura adversativa recobre modalidades relativas à constituição da experiência. É assim, mas poderia ser de outra
forma; e não, simplesmente, porque é assim, não poderia ser de outra forma. Com isso, saímos da afirmação bruta do que é, do inarticulado dado,
aproximando-nos do existente desde a condição do que pode ser. Podemos
então perguntar: O que significaria nossa experiência com cores, se vivêssemos em um mundo monocromático ou, talvez, em um mundo em que
houvesse uma ligação regular entre cores e formas? Ou podemos indagar
algo ainda mais extraordinário, como o fizemos aqui, deslocando nossa
experiência humana para além de seus limites: É possível jogar xadrez com
Deus? Ou melhor, como sempre está em questão em perguntas filosóficas,
tem sentido interrogar essa possibilidade?
A pergunta “absurda” nos leva a indagar o jogo a partir do que é
dado apenas a Ele, no caso, conhecer a essência do jogo e de cada peça
do xadrez, sendo logo patente o incômodo de julgar jogos imprecisos e
de destino incerto do ponto de vista de quem já jogou todos os jogos, a
saber, toda e cada partida, e que, por isso mesmo, não tem a experiência
do aprendizado do jogo, uma vez que não poderia aprender um jogo quem
afinal já o conhece. Se nos mantivermos, pois, atados aos olhos d’Ele, à
sua visão do jogo (na qual, ao usar um conceito, já se conhecem todas as
possibilidades de sua aplicação), ficamos afastados de nosso solo rude, no
qual o aprendizado de um conceito e a aplicação do conceito fazem parte
vista da natureza, que ligações possam ser efetivamente feitas.
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da determinação do seu sentido e são um sinal importante de que efetivamente o compreendemos – e, em nosso caso, que sabemos jogar xadrez.
O olhar de Deus é talvez o da possibilidade de toda dúvida, de um
sol visto desde o amanhã, de um jogo que, porém, não teria para nós qualquer sentido. Sabendo que esse ponto de vista é sempre filosoficamente
útil, que ele faz parte do labor filosófico, sempre a levar a linguagem para
um passeio e umas merecidas férias, Wittgenstein nos convida a retornar
ao modo vago e efetivo de constituição das regras e dos conceitos, ao prazer
dos jogos, ao olhar do enxadrista, que bem sabe ter sentido querer jogar
xadrez, pensar em jogar xadrez, sem que, felizmente, para fazer isso, tenha
jogado antes de jogar.
Tem então sentido jogar xadrez com Deus, se ele aceita fazer parte
do aprendizado de diagramas, da atmosfera dos clubes. Apenas devemos
ter o cuidado de não Lhe dar vantagem de tempo (pois para Ele um minuto é uma eternidade), nem Lhe dar um peão de vantagem, como pretendera Steinitz – em um momento, não de loucura, mas de desabrida vaidade.
Afinal, ao que indicam e proclamam céus e terra, deslocado a nossos jogos,
Deus deve aprender muito bem e também muito rápido.
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Algumas considerações
nada conclusivas

Uma filosofia sem destino
1. Tudo parece aproximar filosofia e cultura, como se destinadas ou
por completo condicionadas uma à outra. Não obstante essa verdade, cujo
sabor é quase o de um truísmo, há um movimento constante, persistente,
que as separa, tornando-as no limite quase incompatíveis. Temos, assim,
semelhantes que se repelem ou opostos que se atraem. Como contraparte
terrena da filosofia, a cultura lhe seria similar, ou seja, remeteria a um estilo
de pensamento, uma forma de cultivo, uma arte de arar com o pensamento
e a palavra, uma técnica, enfim, em sentido grego. Nesse caso, a diferença
entre cultura e filosofia residiria no grau e na natureza do compromisso
entre conteúdo e forma do conhecimento. Por outro lado, negociando essa
dupla face, a cultura seria de todo oposta à filosofia, sendo a cultura sempre temporal e a filosofia, necessariamente, extemporânea. Para o bem ou
para o mal, opor-se-iam, às tentações do absoluto, as marcas culturais do
parcial, do particular, do relativo.
Podemos apreciar brevemente essa tensão tendo por pano de fundo
a obra de Wittgenstein, com o que ela se expressa na distinção entre as
condições do discurso significativo e as dimensões do valor. Mesmo com
independência da obra de Wittgenstein, poderíamos vislumbrar um movimento filosófico ora de ocultamento (a noção de teoria por oposição à
afirmação de interesses), ora de negação (a separação estrita entre fato e
valor), ora de redução (como quando a filosofia se afirma ou se aceita como
uma espécie de ideologia ou de visão de mundo). Entretanto, no essencial,
talvez necessitem separar-se, como se separam os discursos dirigidos a públicos singularmente marcados e os discursos com pretensão à evidência,
que não deixa de ser a medida mais constante de discurso filosófico. Ora,
como sabemos, a evidência desconhece qualquer auditório particular, enquanto todo auditório se particulariza exatamente por sua cultura. A filosofia prefere a demonstração, a dedução. Seu discurso não seria em última
instância do elemento da dialética ou da retórica, em sentido aristotélico. A
postulação de um auditório universal, salvo em algumas aventuras próprias
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do fin de siècle, marca a independência de todo contexto no caso de um
ambiente de argumentação ideal, de sorte que o relativismo e o ceticismo
essenciais poderiam até ser condenados a uma contradição performática.

2. Voltemo-nos porém a Wittgenstein, em seu gesto inicial pleno

de radicalidade. Com efeito, no Tractatus Logico-Philosophicus, a filosofia é
plenamente negativa.1 Ela não afirma teses, nem se compromete com um
desenho qualquer do mundo. Dessa forma, ela não se somaria a qualquer
ciência disposta a analisar os traços da cultura. Desse ponto de vista, uma
antropologia não seria mais filosófica que uma física, nem poderia ter um
exame qualquer da cultura, uma interferência na determinação dos limites
do significativo. Se a cultura é do campo do efetivo, das marcas concretas,
do trânsito entre a linguagem e as coisas, a filosofia é então irmã da lógica,
sendo seu campo não a mera possibilidade. Ao contrário, toda e qualquer
possibilidade é um fato seu. A cultura é um recorte, uma aposta, uma
invenção, uma segunda natureza, enquanto a filosofia seria indiferente ao
mundo, no sentido de que, para ela, o mundo efetivo e algum mundo
imaginário devem ter a mesma substância, uma vez que ambos se dispõem
e se põem em linha de conta pela mesma possibilidade que comportam
de se deixarem dizer. A cultura é um enunciado dos limites; a filosofia, ao
contrário, o enunciado de que os limites nada dizem.
O Tractatus, como sabemos, é uma obra que se estrutura paradoxalmente. Como relatou em carta a Von Ficker (que desejava ter como
editor), Wittgenstein diz dessa obra que ela se comporia de duas partes:
aquela que estava escrita e uma outra parte, que não fora nem poderia ser
escrita, mas que contudo seria a mais importante. A parte escrita demarcaria de dentro os limites da segunda, indicando pelo que poderia ser dito o
campo do inefável. Dessa forma, o significativo (tudo que poderia ser descrito) não seria relevante, enquanto o relevante, sendo inefável, não seria
significativo. Esse paradoxo guarda muitas lições, mas podemos nos ater a
uma específica. A dimensão ética, na qual respirariam traços indeléveis de
uma cultura, não é ela mesma significativa.
1

Cf. WITTGENSTEIN, L., Tractatus Logico-Philosophicus.
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Toda proposição teria igual valor, a saber, nenhum. Ora, com isso,
o campo do significativo poderia ser descrito completamente sem remissão
a uma visão totalizante do mundo, sendo as proposições as mais complexas
meras funções de verdade das proposições elementares. E toda regra que
parecesse comportar algum mandamento, algum valor, resultando de uma
compreensão irredutível a qualquer explicação, poderia ser, após a devida
análise lógica, reduzida a uma soma de explicações. Uma prescrição como:
“Você não deve frequentar bordéis” (cujo sentido, agarrando-se aos valores
de uma cultura, pareceria transpirar uma visão de mundo, uma ordenação
moral do universo) pode ser reduzida a meros enunciados condicionais,
a exemplo de “Se frequentar, corre o risco de contrair doenças”, ou “Se
frequentar, pode desagregar sua família”, ou ainda “Se frequentar, pode
contrair dívidas”. Com isso, imperativos categóricos plenos de autoridade
desvaneceriam em imperativos meramente hipotéticos.

3. Alguém poderia, com justa razão, advogar que essa negativi-

dade da filosofia só pode instalar-se em uma dada cultura. Desse modo,
apontando para um sujeito que, sendo condição da visão, não pode ser
visto, teríamos um fenômeno teórico datado cultural e historicamente.
Essa objeção de forma, todavia, atinge qualquer manifestação teórica, não
sendo suficiente para retirar-lhe a pretensa universalidade, assim como a
denúncia da gênese da agrimensura não retira a força demonstrativa de
uma geometria, nunca se confundindo a temporalidade do geômetra com
a eternidade do teorema.
A resposta filosófica a essa separação deve partir da reinvenção dos
seus elementos, não podendo resultar do mero escrutínio de relações externas, de laços causais. Assim, podemos considerar um gesto filosófico
toda mescla sociológica de fato e valor, com uma recusa íntima de redução
da esfera do simbólico a uma explicação qualquer que não seja ela mesma
uma compreensão. Uma explicação adequada deve ser então um gesto cultural, assim como uma determinação estritamente fatual mobiliza nossos
valores em seu conjunto, de sorte que só há fatos em meios a tramas compreensivas eivadas de totalidade.
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A cultura cuidaria de sentidos efetivos, enquanto a filosofia cuidaria
da possibilidade mesma do sentido. Ora, os sentidos efetivos poderiam,
por essa leitura, coincidir com as narrativas científicas, enquanto a filosofia, cuidando dos limites do sentido, daria conta de arranjos universais.
Dessa forma, parece que o gesto cultural típico, esse gesto por que práticas
se tornam significativas, não teria alcance filosófico, salvo por esse aspecto
menor da constituição de cosmovisões.
A cultura se daria segundo uma narrativa histórica, enquanto a filosofia deveria recusar sua própria historicidade. Com isso, as ciências da cultura seriam uma resistência à positivação da filosofia ou, melhor dizendo,
uma resistência a esse possível positivismo. Entretanto, a maior resistência
a essa positivação do gesto filosófico pode ser encontrada na própria obra
de Wittgenstein. Com efeito, enquanto Wittgenstein, depois do Tractatus,
continua a aprofundar sua crítica ao sujeito metafísico, podemos observar
em sua obra posterior uma sólida construção da subjetividade. Dessa forma, o anímico, o subjetivo e, se quiserem, o cultural, deixam de ser mero
fato e passam progressivamente a ser condição da facticidade. Ilustraremos
com um único exemplo.

4. Costumamos confundir o sujeito com o olhar. A analogia pa-

rece quase perfeita. Assim como o sujeito está sotoposto a qualquer ato
significativo sem coincidir com sua matéria, também o olhar parece condição do campo visual, sem nunca poder ser visto. Dessa forma, por essa
analogia, podemos encontrar uma forte desconstrução wittgensteiniana da
universalidade do olhar. Em sendo condição dos fatos da visão, ele entretanto é construído. Certamente, não é construída a base fisiológica ou física da percepção cromática, mas sim a base conceitual por que a experiência
pode deixar-se expressar. E aqui é irrelevante o que de fato se vê, pois da
possibilidade da visão não se aprende mesmo por olhar.2
Tomemos, então, o exemplo clássico de Wittgenstein da impossibilidade de um branco transparente. Mais que dizer que nunca vimos um
2

Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Anotações sobre as cores.
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branco transparente, Wittgenstein dirá que, em nossa gramática, em nossa
cultura de uso das palavras para cores, simplesmente, com independência
do que vemos, não podemos ver um branco transparente. A arte conceitual
de Wittgenstein consiste aqui em deslocar o problema do campo de uma
mera introspecção, com a qual tentaríamos interpretar o que seria a visão
de um branco transparente, para o campo da apresentação possível que
faríamos de um branco transparente. A visão desloca-se para o mundo; ela
se dá assim, em grande medida, fora de nós, na trama mesma por que nos
fazemos seres de uma cultura.
Wittgenstein pergunta-se, por exemplo, como representaríamos
um verde transparente, pensando nessa representação não como um gesto
íntimo, mas antes como uma técnica, como o seria a técnica de um pintor,
que podemos acompanhar conjunta e publicamente. Ora, há regras claras
sobre como representar o verde transparente. Se desejarmos pintar um vidro verde transparente em um quadro e então quisermos representar um
objeto branco atrás do vidro, um pintor nos daria instruções precisas. Ele
diria talvez “Pinte o objeto branco de verde, pois, se o pintar de branco, ele
parecerá estar à frente do vidro e não atrás”. Porém, de que cor pintaríamos
um objeto branco para o apresentarmos como estando atrás de um pretenso vidro branco transparente? A inexistência de uma resposta consistente
mostra um objeto que foi excluído de nossa possibilidade de representação,
de nossa gramática, de nossa subjetividade construída culturalmente, não
tendo sentido, em nossa cultura, sequer perguntar se seria possível.
Uma verdade gramatical assim apresentada é necessária, mas não é
universal. Essa mudança modal é revolucionária, fazendo depender a demarcação dos limites do significativo de participação em jogos de linguagem, de nossa instalação em formas de vida. Agora, não é uma afirmação
trivial ou externa a de que a filosofia se instala em uma cultura. A afirmação é interna e essencial, sendo a um só tempo necessária e perspectiva.
Uma verdade gramatical não se dá, então, de uma vez por todas, com
independência das técnicas por que manipulamos tintas e palavras, por
que associamos gestos a certas aplicações da linguagem e, com isso, tecemos os limites da significação. Dessa forma, o Wittgenstein posterior
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ao Tractatus progressivamente aponta os compromissos internos de nossa
aventura filosófica com a trama mesma da cultura, de sorte que os limites
do significativo, primeiro, não podem ser traçados de uma vez por todas;
segundo, conquanto preservem sua força de necessidade, não são externos
às determinações históricas e culturais; enfim, terceiro, tampouco pode
haver uma demarcação definitiva entre fato e valor, com o que o jogo do
verdadeiro talvez não possa prescindir, em sua constituição, do jogo próprio do sentido.

5. No Prefácio às Investigações Filosóficas, Wittgenstein afirma ser

inteligível esta obra derradeira apenas contra o pano de fundo do Tractatus, composto outrora. À primeira vista, em uma leitura generosa, as
Investigações seriam o futuro do Tractatus, ao qual, mesmo por negação,
dariam continuidade ou complementariam. Essa, com efeito, é uma parte
importante da história. Por exemplo, podemos reconhecer em ambas as
obras uma procura de essências, recusas radicais da ciência, negatividades
equivalentes. Entretanto, a relação entre as obras é bem mais complexa,
sendo a transição entre elas emblemática de uma profunda transformação
nos fundamentos da atividade filosófica, ante a qual o futuro não pode
mais ser reconhecido ou adivinhado em qualquer gesto passado, não mais
podendo ser o que era. Assim, se o Tractatus, límpida expressão de uma
virada linguística, já fizera soçobrar os fundamentos ontológicos do trabalho filosófico, que não mais poderia encontrar na consciência ou no ser
sua pedra de toque, nem poderia admitir respostas significativas para o
que, todavia, deve esboçar como relevante; com as Investigações, a virada
linguística torna-se ainda mais radical.
Agora, mesmo a demarcação dos limites da linguagem, à luz da
procura das condições de possibilidade do sentido, nunca mais poderá
constituir-se como “intocável e definitiva”. E todas as categorias que se
podem articular ou se fazem então articular por meio de um laço entre
palavra e ação, mesmo inventando traços sistemáticos e necessários, jamais
podem suprimir de seu horizonte a variação e a diferença. Retornada então
a um solo da experiência (solo pragmático e linguístico, no qual não nos
dispomos a uma mera contemplação, pois nele antes nos constituímos),
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a filosofia não mais se abandona a sua história, não tem essência alguma
a realizar. Por conseguinte, não tem seus resultados antecipados por seu
passado, nem pode reencontrar-se ou confessar salvo por uma inanição,
alimentando-se doravante da própria crítica às suas categorias mais tradicionais.
Esse voltar-se a si mesma, esse autodevorar-se parece perseguir muitas narrativas contemporâneas. Talvez até, por diversa que seja, toda obra
filosófica de fôlego tenha sido chamada a expressar em sua própria história,
em sua mudança de rota, uma reação profunda ao nosso tempo. Ao menos,
é o que faz, singular e especificamente, a obra de Wittgenstein. Para nos
aproximarmos de sua obra, cabe aceitar essa indefinição, aprofundando
ao desespero a crítica a qualquer pretensão de cientificidade – o que talvez
seja seu modo próprio e tenso de estar à altura da imprevisibilidade de
nosso tempo, agora essencialmente indefinido. Podemos aprender assim,
também com Wittgenstein, que, em filosofia, as revoluções não se dão por
confronto de teses ou proposições, mas sim quando não sabemos mais o
que fazer com elas – não, portanto, pelo simples confronto entre nossas
possíveis respostas, mas antes pela suspensão de algumas perguntas, por
não sabermos então como seguir ou sequer como expressar nosso espanto.
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